PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy, se sídlem Kožná 475/1, 110 01 Praha 1,
identifikační číslo: 00064432
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
eshop.muzeumprahy.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kožná 475/1, 110 01
Praha 1, identifikační číslo: 00064432, prohlašuje, že v souladu se zřizovací listinou
příspěvkové organizace Muzea hlavního města Prahy vydanou Radou hlavního města Prahy
a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, zejm.
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) prodává zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese eshop.muzeumprahy.cz a v této souvislosti
zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen
„Nařízení“ nebo „GDPR“), následující osobní údaje:
a)

jméno, příjmení,

b)

e-mailovou adresu,

c)

telefonní číslo,

d)

adresu/sídlo.

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:
a)

adresa: Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, 110 01 Praha 1,

b)

e-mail: eshop@muzeumprahy.cz,

c)

telefon: +420 221 012 936

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
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2.3. Správce zaznamenává a vyhodnocuje anonymizované pohybu uživatelů na webu za účelem
provádění marketingových analýz a statistik.
3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a)

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

c)

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a)

odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím
dojde k uzavření kupní smlouvy; takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6
odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,

b)

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.
4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1. Správce uchovává osobní údaje:
a)

za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a
povinností smluvních stran; uchování a zpracování osobních údajů je za výše
uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy ;
takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování
je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce,

b)

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
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a)

podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, a to
společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9,
identifikační číslo: 28408306,

b)

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu, a to společnost eABM s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00
Praha 1, identifikační číslo: 24276944 a společnost MUSOFT.CZ, s.r.o., se sídlem Na
Radosti 106/64, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 241 27 582,

c)

zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropskou unii)
nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
mailingových služeb nebo cloudových služeb.
6. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
a)

na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b)

opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR,

c)

na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d)

na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

e)

vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

6.2. Dále máte také právo:
a)

odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek,

b)

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů a

c)

kdykoliv odhlásit zasílaná obchodní sdělení a newslettery a to jakýmkoliv způsobem
– například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
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7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy.
7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.
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