
 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR 

(Katalog) 

Společnost Blum, s.r.o., IČO: 602 03 331, se sídlem Kolbenova 19/881, 190 00 Praha 9, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25378 (dále jako „správce“) 
si Vás dovoluje v souladu s čl. 13 GDPR informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. 

Účel zpracování 

Účelem zpracování dle těchto zásad je dodání katalogu, který jste si u nás objednali. 

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů) 

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o tyto kategorie: 

a) identifikační údaje; 
b) kontaktní údaje. 

Právní základ zpracování 

Právním základem je: 

a) plnění smluvní povinnosti – na základě smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme (dodání katalogu); 
b) oprávněný zájem – po skončení smluvního vztahu je našim oprávněným zájmem naše právní 

ochrana. 

Doba zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na charakter jejich zpracování po dobu, která je nezbytně 
nutná pro dodání katalogu, nejdéle však 180 dní.  

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního 
zařazení osobní údaje potřebují využít. Přístup k některým osobním údajům má externí účetní, správce 
je může v případě potřeby předat daňovým, právním, marketingovým či jiným poradcům, a to 
v nezbytné míře, případně orgánům veřejné moci, v zákonem požadovaném rozsahu. Osobní údaje 
nepředáváme do zahraničí.  

Příjemcem osobních údajů je Vámi zvolený prodejce, u kterého si katalog vyzvedáváte.  

Kontakt na správce 

Můžete nás kontaktovat na emailu: privacy@blum.com nebo písemně na adrese našeho sídla: 
Kolbenova 19/881, 190 00 Praha 9 

Vaše práva dle GDPR 

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést 
stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním 
údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva 
stanovená v GDPR. 

Máte právo podat námitky proti zpracování založenému na oprávněném zájmu správce, a to na výše 
uvedenou e-mailovou adresu.  

Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 
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