
PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Článek I.  

Úvodní ustanovení  

Provozovatelem je společnost BIOXA Therapeutics (CZECH) , s.r.o., Turnovská 478/4, 180 00 Praha 8, IČ: 015 28 815  

Kontaktní údaje provozovatele jsou info@bioxa.cz, GSM +420 606 501 778 

Provozovatel zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2018/1725 
ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, (dále 
jen GDPR). 

Provozovatel přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů.  

Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu.  

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen 
„dotčená osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména 
odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na 
jeden či více prvky, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu této fyzické osoby. 

Článek II.  

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie subjektů údajů, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ 

Účel 
zpracování OÚ 

Právní základ na 
zpracování 
Článek 6 odst. 1 GDPR 
zákony ve znění pozdějších 
předpisů 

Kategorie 
dotčených 
osob 

Kategorie 
OÚ 

Doba 
uchovávání 
OÚ 

Kategorie 
příjemců 
OÚ 

Příjem 
a zpracování 
objednávek 

článek 6 ods. 1 písmeno c) 
GDPR 
zákon č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty 

zákazníci běžné 
osobní 
údaje 

podle zákona 
uvedeného v 
právním 
základě 

účetní 
společnost, 
pošta, kurýr 

vystavení 
daňového 
dokladu 

článek 6 ods. 1 písmeno c) 
GDPR 
zákon č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty 

zákazníci běžné 
osobní 
údaje 

podle zákona 
uvedeného v 
právním 
základě 

účetní 
společnost, 
pošta, 
kurýr, 
advokátní 
společnost 

smluvní a 
předsmluvní 
vztahy 

článek 6 ods. 1 písmeno b) 
GDPR 
zpracování osobních údajů 
je nezbytné pro plnění 
smluvy 

zákazníci běžné 
osobní 
údaje 

podle zákona 
uvedeného v 
právním 
základě 

účetní 
společnost, 
pošta, 
kurýr, 
advokátní 
společnost 



reklamace článek 6 ods. 1 písmeno c) 
GDPR 
zákon č. 634/1992 Sb. o 
ochraně spotřebitele, zákon 
č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník 

zákazníci běžné 
osobní 
údaje 

podle zákona 
uvedeného v 
právním 
základě 

účetní 
společnost, 
pošta, 
kurýr, 
advokátní 
společnost 

zasílání 
marketingových 
materiálů 

Článek 6 ods. 1. písmeno a) 
GDPR 
dotčená osoba vyjádřila 
souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů alespoň na 
jeden konkrétní účel 

zákazníci běžné 
osobní 
údaje 

podle zákona 
uvedeného v 
právním 
základě 

žádní 
příjemci 

identifikace 
uživatele 
webové stránky 

Článek 6 ods. 1. písmeno a) 
GDPR 
dotčená osoba vyjádřila 
souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů alespoň na 
jeden konkrétní účel 

návštěvníci 
webové 
stránky 

běžné 
osobní 
údaje 

do 
ukončení 
návštěvy 
web stránky 

žádní 
příjemci 

přihlášení se 
uživatele do 
online služeb 

Článek 6 ods. 1. písmeno a) 
GDPR 
dotčená osoba vyjádřila 
souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů alespoň na 
jeden konkrétní účel 

návštěvníci 
webové 
stránky 

běžné 
osobní 
údaje 

během 
trvání 
registrace 

žádní 
příjemci 

 

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem je dotyčná osoba povinna 
poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů ne je možné vyřízení objednávky nebo uzavření pracovní 
smlouvy. 

 

Článek III 

Práva dotyčné osoby 

Práva subjektu údajů vymezuje kapitola 3 GDPR. 

Jedná se o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, práva na jejich 
opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost 
údajů. 

Máte také právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 234 665 111, E-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n) 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě písemného souhlasu, má dotyčná osoba právo kdykoli odvolat svůj 
souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.  

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako dotyčné osoby nás prosím 
kontaktujte info@bioxa.cz nebo telefonní číslo +420 606 501 778. 


