
Zásady ochrany osobních údajů 

 

Správce osobních údajů: LocoLab IČO:66896096 se sídlem Živcových 715, Praha 5, zapsané v 

živnostenském rejstříku 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo 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) („GDPR“) 

 

Zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:  

• Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.  

• Abychom mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení případných požadavků a 

reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. 

• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto 

účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby. 

• Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být 

vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-

shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného 

souhlasu neposkytujeme. 

• Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 24 měsíců od naší 

poslední komunikace.  

 

 

Kdo se k datům dostane? 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům 

dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to: 

 

• Společnost, podílející se na expedici zboží Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 

Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese 

locolab.info@gmail.com. 

 

 

 

mailto:locolab.info@gmail.com


Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje 

zpracováváme, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 

můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz 

osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě 

oprávněného zájmu lze vznést námitku.  

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 

 

Tyto podmínky jsou účinné od 6. prosince 2022 

 

 

 

 

 


