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Podmínky užití webového rozhraní a ochrany osobních údajů 

Nacházíte se na webovém rozhraní www.venido.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje 
podnikatel 

Bc. Jan Synek, se sídlem 591 01, Žďár nad Sázavou, Palachova 1769/50, 

IČ: 01177133, 

DIČ: 7901244780 

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Žďár nad Sázavou, č. j. 

MU/OŽ/699/2013/kh/3 

 

Adresa pro doručování: Bc. Jan Synek, Palachova 1769/58, Žďár nad Sázavou, 59101 

Telefonní číslo: 773 530 534 

Kontaktní e-mail: obchod@venido.cz 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete 
nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují 
podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní. 

1. Registrace na webovém rozhraní 

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného 
na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména 
jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet. 

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do 
uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití 
uživatelského účtu třetí osobou. 

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity 
nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. 

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu 
v uživatelském účtu. 

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a 
spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na 
webovém rozhraní.   

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud 
prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů 
nebo těchto podmínek užití.  Váš uživatelský účet můžeme dále zrušit v případě, že ho déle než 
5 let nevyužíváte, anebo jste hrubě porušili své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené 
dle obchodních podmínek.  

 

 

2. Ochrana osobních údajů 

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše 

osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání 

https://www.venido.cz/
mailto:obchod@venido.cz
https://www.venido.cz/obchodni-podminky/
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dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní 

souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu 

a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto 

postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů. 

2.1. Co jsou osobní a další údaje? 

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky 

či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou 

identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a 

příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. 

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, 

jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na 

webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. 

Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, 

zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne. 

2.2. Jak využíváme osobní a další údaje? 

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu 

účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní. 

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou 

podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání 

analýzy chování uživatelů webového rozhraní. 

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze 

uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním 

objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými 

prostředky. 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého 

marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu. 

2.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů pod registračním číslem 00046082. 

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto 

zpracovatele. 

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem. 

2.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje? 
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Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci 

a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou 

Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo 

poskytnutí služby. 

2.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji? 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování 

(informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). 

Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte 

právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům. 

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. 

Pokud se domníváte, že naše my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování 

Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete: 

 požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení; 

 požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může 

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením 

nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se 

svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou 

úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů 

(http://www.uoou.cz). 

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice. 

 

3. Google Analytics a soubory cookie 

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen 

"Google"). 

3.1. Co je služba Google Analytics? 

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory 

ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu 

způsobu užívání webového rozhraní. 

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou 

společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. 

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a 

vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. 

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno 

zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google 

nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. 
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Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností 

Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

3.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit? 

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v 

internetovém prohlížeči. 

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že 

nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. 

3.3. Jaké soubory cookie používáme? 

Soubory cookie používané na webovém rozhraní lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na 

typy krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou dočasné a zůstávají ve 

Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete. Dlouhodobě tzv. „persistent 

cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba 

ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení 

vašeho prohlížeče). 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na: 

 konverzní, umožňují mi analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

 sledovací, pomáhají mi analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

 remarketingové, používám pro personalizaci obsahu reklam 

 analytické, pomáhají mi zvýšit uživatelské pohodlí webu pochopením, jak jej zákazníci 

užívají 

 esenciální, jsou důležité pro základní funkčnost webu 

Na webovém rozhraní jsou používány tyto cookies: 

Vydavatel / název Typ Trvanlivost 

AdWords sledovací, konverzní,  remarketing persistent, 90 dní 

Facebook sledovací, konverzní persistent 

Google analytics sledovací, analytické persistent 

Glami sledovací, konverzní persistent 

Heuréka konverzní persistent 

Sklik konverzní, remarketing persistent 

Zboží.cz konverzní persistent 

 

 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně zpracovány 

třetími stranami. Tyto informace jsou pouze zpracovány, ale nejsou využívány třetími 

stranami. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat. 
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4. Ochrana autorských práv 

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), 

včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším 

autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, 

rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele 

autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů 

umístěných na webovém rozhraní. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními 

známkami příslušných vlastníků.  

4.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat? 

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich 

autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. 

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 

 

5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní 

5.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít 

k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 

5.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového 

rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového 

rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, 

které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo 

nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla 

Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové 

vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho 

části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či 

účelem. 

5.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a 

bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu 

a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných 

na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového 

rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného 

přístupu k přenosům a datům. 

5.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického 

jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a 

to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším 

jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. 
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6. Podmínky ochrany osobních údajů 

6.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Jan Synek, IČ 01177133 se sídlem Palachova 

1769/58 Žďár nad Sázavou (dále jen: „správce“). 

6.2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Bc. Jan Synek, Palachova 1769/58, Žďár nad Sázavou, 59101 

email: obchod@venido.cz 

telefon: 773 530 534 

6.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 

lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

6.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

7. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

7.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce 

získal na základě plnění Vaší objednávky. 

7.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění 

smlouvy. 

8. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

8.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 11 odst. 1 písm. b) GDPR, 

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 11 odst. 1 písm. f) GDPR, 

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 11 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 

8.2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi 

Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné 

vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným 

požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné 

smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

mailto:obchod@venido.cz
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- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 

8.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 

GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas 

9. Doba uchování údajů 

9.1. Správce uchovává osobní údaje: 

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 

správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení 

smluvního vztahu), 

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, 

nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 

9.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

10. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

10.1. Příjemci osobních údajů jsou pouze osoby nebo firmy podílející se na dodání zboží, 

služeb a realizaci plateb na základě smlouvy. 

10.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 

mezinárodní organizaci. 

11. Vaše práva 

11.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR. 

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

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email 

správce uvedený v čl. 8 těchto podmínek 

12. Podmínky zabezpečení vašich údajů 

12.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 

k zabezpečení osobních údajů. 

12.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

13. Závěrečná ustanovení 
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13.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že 

jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

13.2. 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. 

13.3. 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. 

 

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 01.09.2020 

 


