
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
Ve Vinařský Institut s.r.o., IČ 29239257, (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou 
pozornost. Naší hlavní činností je vzdělávání v oblasti vína a vinné kultury a v této oblasti nabízíme a 
prodáváme produkty a služby – sommelierské kurzy v rámci Studijního programu SOMMELIER 
dostupné na www.vinarskyinstitut.cz a www.vinarskyinstitut.sk, vzdělávací sady vína na 
www.lektorskavina.cz resp. www.topsommelierskyvyber.cz, edukační program Den vinařem na 
www.denvinarem.cz, bedekr zajímavých vinařských cílů na www.topvinarskycil.cz (produkty a služby 
dále jen „produkty“, jmenované webové stránky dále jen „web“). 
  
V tomto dokumentu ochrana osobních údajů (dále jen „dokument“) naleznete informace o tom, jaké 
osobní údaje zpracováváme zejména o Vás, tedy o našich zákaznících, registrovaných členech, 
odběratelích newsletteru a uživatelích našeho webu (dále jen „Vy“). Naleznete zde také, zda osobní 
údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je 
používáme, jak dlouho je uchováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se 
zpracováním Vašich osobních údajů práva. 
 
Udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů za stanoveným účelem, využitím webu nebo jinou 
aktivitou, kterou odsouhlasujete tento dokument, prohlašujete, že jste se s ním seznámili a jeho 
ustanovení rozumíte. Užíváním webu a odsouhlasením tohoto dokumentu prohlašujete, že jste starší 
15-ti let. 
 
Účelem tohoto dokumentu je plnění informační povinnosti ve smyslu článku 13 a 14 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). 
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I. Správce a kontaktní údaje správce 
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Správcem osobních údajů jsme my, tedy společnost Vinařský Institut s.r.o., IČ 29239257, sídlem 
Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v 
oddíle C, vložce 67719. 
 
Naše kontaktní údaje jsou:  

 e-mail: info@vinarskyinstitut.cz; 

 adresa: Vinařský Institut s.r.o., Vinařská 471/5a, 603 00 Brno. 
 
 

II. Co jsou osobní údaje a další s nimi spojené pojmy? 
 

• Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů (tedy 
Vás). Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifikovat 
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je 
e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. 
• Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu. 
• Právem subjektu se rozumí v tomto dokumentu zejména práva stanovená účinnými právními 
předpisy na ochranu osobních údajů. Jedná se primárně o právo na přístup k údajům, opravu, výmaz, 
omezení zpracování či přenositelnost údajů. Subjekt má také právo odvolat souhlas a podat námitky 
proti zpracování založeném na oprávněném zájmů či námitky proti provádění přímého marketingu. 
Všechna práva je možné uplatnit u správce, tedy u nás, na kontaktech dle tohoto dokumentu. 
• Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, 
politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, 
zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje 
údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány. 
• Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo 
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních 
údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich 
dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním 
osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním 
osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob 
nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů 
se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších 
zpracování. 
• Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí 
zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit 
zpracovatele. Správcem dle tohoto dokumentu jsme vždy my. 
• Účelem zpracování rozumíme důvod, proč správce osobní údaje zpracovává. Účely jsou podrobně 
vysvětleny v tomto dokumentu. 
• Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování, například jméno a 
příjmení. 
• Dobou zpracování je doba, po kterou správce provádí zpracování či uložení osobních údajů subjektů. 
Doba vždy musí odpovídat nastavenému účelu. 
• Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 
zpracovává osobní údaje pro správce. 
 
 
III. Jaké osobní údaje zpracováváme? 
 
V rámci kategorií zpracováváme následující osobní údaje:  
a) identifikační údaje, kterými se rozumí údaje umožňující nám Vás identifikovat, a to: jméno a 
příjmení, adresa trvalého bydliště.   
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, doručovací adresa;  
c) Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve Vašem účtu, uložená adresa a nastavení newsletterů;  

mailto:info@vinarskyinstitut.cz


d) údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou údaje o produktech, které si u nás objednáváte, jako 
jsou: druh produktu, množství, varianta, datum objednávky, datum uzavření smlouvy, datum expedice 
a doručení, údaje o platbě včetně čísla běžného účtu a údaje o reklamacích;  
e) údaje o Vašem chování na webu, údaje o využití produktů, odeslání objednávky včetně případů, 
kdy web prohlížíte, produkty, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem 
webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa 
a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho 
verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a 
obdobných technologií pro identifikaci zařízení – více informací o cookies naleznete zde;  
f) údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, časy otevření zpráv a také údaje o 
zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho 
technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho 
verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;  
g) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o produktech, 
které u nás objednáváte, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv, 
které Vám zasíláme; se jedná o údaje o Vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a 
vztahu k různým produktům; 
h) přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo. 
 
 
IV. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? 

 
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:  
a) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění 
právní povinnosti, nebo  
b) na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. 

 
Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné 
zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, 
nebo si u nás vytvoříte objednávku a zaregistrujete se – vytvoříte Studijní účet. 
 
 
IV.1  Využívání souborů cookies a dalších technologií 
  
Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako 
cookies. Podrobnější informace práce s cookies jsou upraveny v dokumentu Podmínky práce s cookies. 
 
 
IV.2 Zpracování na základě plnění smlouvy 
 
Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem 
vyřízení Vaší objednávky a následné plnění smlouvy, a to sice Vaše identifikační a kontaktní údaje 
a údaje o Vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, využijeme pro tento účel rovněž 
Vaše nastavení.  
  
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší objednávky, znamená, že je použijeme:  
• abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se Vám nesmazaly údaje 
z rozpracované objednávky;  
• abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat a zaslat Vám její potvrzení;  
• pro potřeby vyřízení platby za zboží a produkty;  
• zajištění doručení produktů; 
• nezbytné úkony v souvislosti s plněním smlouvy. 
  
Právním základem zpracování pro tento účel je uzavřená smlouva. 
 
Doba zpracování je do doručení produktů a déle pouze na základě oprávněného zájmu dle tohoto 
dokumentu. 
 
 
IV.3 Studijní účet 

http://www.vinarskyinstitut.cz/files/file/Podminky-prace-s-cookies.pdf
http://www.vinarskyinstitut.cz/files/file/Podminky-prace-s-cookies.pdf


 
Pokud o to požádáte, založíme Vám studijní účet. Účelem studijního účtu je: informování o produktech, 
usnadnění komunikace, rezervace termínů, vedení historie objednávek a přístup do uživatelského 
rozhraní. 
 
Rozsah využitých údajů tvoří identifikační a kontaktní údaje a rovněž Vaše nastavení, údaje o Vašich 
objednávkách, údaje o chování a odvozené údaje. 
 
Právním základem zpracování pro tento účel je Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. 
 
Doba zpracování je doba trvání účelu, resp. doba neurčitá, nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu. 
 
 

IV.4 Oprávněný zájem na provádění přímého marketingu (letáky a newsletter vlastním 

zákazníkům) 

 

Pokud jste u nás v minulosti zakoupili jakýkoliv produkt, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu 

prováděného zasílání informací o novinkách, resp. zasílání obchodních sdělení všemi způsoby s 

nabídkou vlastních obdobných produktů včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými 

prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. včetně zasílání přání k 

narozeninám zákazníkům. Za tímto účelem, pro volbu vhodných sdělení dochází k jednoduché 

segmentaci (například podle typu zakoupeného produktu – kurzu, vzdělávací sady vín, účasti na 

marketingových akcích  apod.….). 

 

Rozsahem údajů využitých pro tento účel je: emailová adresa 

 

Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem na provádění přímého marketingu 

vůči vlastním zákazníkům. Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitky, využít možnost 

ukončit zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky či požádat nás o ukončení zpracování. 

 
Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou, nejdéle do podání žádosti o ukončení 
zpracování či podání námitek proti provádění přímého marketingu. 

 

 

IV.5 Souhlas se zasíláním novinek – newsletter (přímý marketing u ostatních osob na základě 

jejich žádosti) 
 
Pokud o to požádáte a dobrovolně udělíte příslušný souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje 
za účelem provádění přímého marketingu v podobě zasílání informací o novinkách, našich akcích a 
jiných vybraných informací. Poskytování nabídek na míru a cílené reklamy Vám můžeme zaslat e-
mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými 
prostředky nebo Vám je zaslat poštou.  
 
Abychom Vám mohli nabídku na míru připravit, resp. vybrat pro Vás vhodné novinky, analyzujeme Vaše 
údaje a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů 
také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou 
nabídku. 
 
Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje – identifikační a kontaktní údaje, Vaše 
nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o Vašich objednávkách takto: 

- Pokud jste si tedy u nás objednali některý ze vzdělávacích programů, například kurz, 
můžeme Vás oslovit s cílenou nabídkou na další stupně kurzů ve vzdělávacím programu.  
- Z Vaší objednávky můžeme také usoudit, do jaké skupiny uživatelů patříte, a podle toho 
Vám zaslat nabídku na související vzdělávací programy, které by Vás mohly zajímat. Pokud u 
nás nemáte účet, nabídky nebudeme přizpůsobovat podle toho, jaké zboží jste si na našem 
webu prohlédli, ani podle toho, které odkazy v zaslaných nabídkách jste otevřeli. 

 
Právním základem zpracování pro tento účel je Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Můžete 
také podat námitky proti tomuto zpracování. 
 



Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu či podání 
námitek proti provádění přímého marketingu. 

 

 

IV.6 Pokud jste nás kontaktovali 

 
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, tedy prostřednictvím telefonu, e-mailu, 
chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje 
a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho 
souhlasu) za účelem:  
• vyřízení Vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a Váš požadavek se vztahuje 
k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;  
• evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;  
• prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, například když u nás touto cestou něco 
objednáváte nebo uplatníte reklamaci;  
• jejich analýzy pro zlepšování kvality našich produktů. 
 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od ukončení poskytování námi 
zprostředkovaných produktů. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo 
uplatnit námitku. 
 
 
IV.7 Oprávněný zájem na ochraně našich práv  
 
Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, zřídíte si u nás studijní účet, požádáte o zasílání novinek 
a newsletteru nebo vykonáte jakoukoliv jinou aktivitu, uchováme si omezený rozsah dokumentů i po 
uplynutí doby trvání daného zpracování na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) 
za účelem ochrany našich práv, vymáhání našich právních nároků, obrany proti uplatněných nárokům 
a při kontrolních a správních řízení orgánu dozoru.  
 
Právním základem je oprávněný zájem na ochraně našich práv. Máte právo podat námitky proti tomuto 
zpracování.  
  
Za účelem ochrany našich práv zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (4 roky) a jeden 
rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení 
soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po 
celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.  
 
 
IV.8 Plnění právních povinností  
 
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě 
z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.  
 
Na tomto právním základě zpracováváme vybrané nezbytné dokumenty z důvodu dodržování účinné 
právní úpravy, zejména následujících zákonů:  
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 
Pro tento účel zpracováváme dokumenty či údaje stanovené konkrétním právním předpisem, například 
účetní a daňové doklady, a uchováváme je po dobu v právním předpise uvedenou (například účetní 
doklady 5 let, daňové doklady 10 let).  
 
 
V. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

  



V případech výše popsaných zpracováváme Vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my 
stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky 
zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.   
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají 
pouze podle našich pokynů a pro účely výše uvedené. Takovými zpracovateli jsou: marketingové, 
účetní, auditorské společnosti, poskytovatelé právních služeb, poskytovatelé IT služeb (včetně 
poskytovatelů cloudových služeb a dodavatelů technologií a podpory).    
Poskytovatelem pro zasílání cílených nabídek a newsletterů je Q2 Interactive s.r.o., se sídlem Bayerova 
799/30, 60200 Brno, IČ: 28268628, 
 
 
VI. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme? 
 
Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání produktů, vytváření a 

používání studijních účtů, nebo při komunikaci s námi, například e-mailem. Osobní údaje přímo od Vás 

získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu, viz Podmínky práce s cookies. Vaše 

osobní údaje můžeme získat také od třetí osoby, zejména když pro Vás u nás zakoupí Dárkový poukaz. 
 

 
VII. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? 
 
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při 
zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří: 
 
VII.1 Právo na přístup  
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, jak jsou 
informace chráněny, po jakou dobu, jak Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je 
mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To 
vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás 
zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z 
naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V 
rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii 
Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem. 
Zejména můžete požádat o informace o účelu zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; 
příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou údaje zpřístupněny; o době zpracování údajů; 
o Vašich právech spojených se zpracováním Vašich údajů; informaci, zda dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně profilování, jaký je jeho postup, význam a důsledky z tohoto zpracování pro Vás. 
Máte ovšem právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem 
významně dotýká. 
 
VII.2 Právo na opravu  
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo 
na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 
 
VII.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)  
Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících 
důvodů:  
• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;  
• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je 
Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;  
• při zpracování za účelem provádění přímého marketingu využijete svého práva vznést námitku proti 
tomuto zpracování; 
• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti 
zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my 
shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo 
• domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně 
závaznými předpisy. 
  

http://www.vinarskyinstitut.cz/files/file/Podminky-prace-s-cookies.pdf


Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme 
všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních 
údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich 
právních nároků (viz výše). 
 
VII.4 Právo na omezení zpracování  
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních 
údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich 
osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě 
však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních 
údajů musíme omezit když:  
• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; 
• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co 

zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich 
omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); 

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro 
určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo  
• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo vznést 
námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni 
zpracování Vašich osobních údajů omezit. 
 
VII.5 Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů 
Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy 
osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to 
vyžaduje nepřiměřené úsilí. Budeme Vás pak informovat o těchto příjemcích, pokud to budete 
požadovat. 
 
VII.6 Právo na přenositelnost  
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které 
zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám 
poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na 
Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně 
v našich elektronických databázích. 
 
VII.7 Právo vznést námitku proti zpracování  
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho 
oprávněného zájmu (viz části Oprávněný zájem na ochraně našich práv a Oprávněný zájem na 
provádění přímého marketingu). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje 
zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud neprokážeme závažné oprávněné 
důvody pokračovat ve zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 
 
VII.8 Právo podat stížnost  
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného 
dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje 
zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, či pokud 
odmítneme přijmout opatření, o něž jste žádali. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních 
údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7. Další informace naleznete na jejich webových stránkách www.uoou.cz.  
 
 
VIII. Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 
 
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, 
uplatnění práva, odvolání uděleného souhlasu, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na 
nás mailem na info@vinarskyinstitut.cz nebo poštou na adresu Vinařský Institut s.r.o., Vinařská 471/5a, 
603 00 Brno. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve 
výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu 
prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě 
budeme informovat. Uplatnění veškerých Vašich výše uvedených práv je bezplatné, avšak výjimku tvoří 
opakovaná žádost o kopii námi zpracovávaných osobních údajů. Jestliže podáváte žádost v 
elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@vinarskyinstitut.cz


o jiný způsob. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, pak můžeme požádat o 
poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 
 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
 
Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 3. 2020. 
 
Jsme oprávněni tento dokument aktualizovat. Vy jste povinni sledovat změny v tomto dokumentu při 
každém prohlížení webu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webu a je umožněna 
jeho archivace. 


