
Zásady ochrany osobních údajů 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES 

I. OBECNÉ INFORMACE. 

1. Politika je určena pro uživatele webových stránek tmtoys.com [zvané dále "Služba"]. 
Zásady definují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatelů, 
které byly poskytnuty osobně a dobrovolně pomocí nástrojů dostupných na webu 
Služby, jakož i pravidla pro ukládání a přístup k datům na zařízení Uživatelů, kteří 
používají služby, za účelem poskytování Služby v elektronické podobě. 

2. Uživatel je fyzická osoba, která využívá elektronické služby dostupné v rámci Služby. 

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO KONTAKT. 

1. Správcem osobních údajů jsou společně Společnosti: 
1. TM Invest společnost s ručením omezeným se sídlem ve Štětíně, ul. Zbożowa 

4, 70-653 Štětín, DIČ: 8511021941, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního 
soudního registru pod číslem KRS: 0000035010, základní kapitál 4 000 000 
PLN 
 nazvaná "Hlavním společným správcem"; 

2. TM Invest společnost s ručením omezeným se sídlem ve Štětíně, ul. Zbożowa 
4, 70-653 Štětín, DIČ: 8542268200, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního 
soudního registru pod číslem KRS: 0000243479, základní kapitál ve výši 50 000 
PLN 
 nazvaná "Společným správcem 1"; 

3. EVO C. E. společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, ul. Jutrzenki 
137, 02-231 Varšava, DIČ: 5213166247, zapsaná v Rejstříku podnikatelů 
Národního soudního registru pod číslem KRS: 0000012459, základní kapitál ve 
výši 50 000 PLN 
nazvaná "Společným správcem 2"; 

společně označované dále v tomto dokumentu jako "Správci " nebo "Společní správci". 

Správce nejmenoval inspektora ochrany osobních údajů, proto se v záležitostech 
souvisejících se zpracováním osobních údajů správcem lze obracet přímo na Hlavního 
společného správce na adrese Štětín (70-653), ul. Zbożowa 4, tel. (91) 4317929, e-mail: 
rodo@tmtoys.pl. 

III. OBJEM SHROMAŽĎOVANÝCH DAT. 

1. Služba umožňuje Uživateli kontaktovat Správce a poskytnout mu osobní údaje, jako 
jsou: 

1. identifikační údaje (jako jméno a příjmení), 
2. kontaktní údaje (adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo), stejně 
3. jako údaje týkající se obsahu zpráv zaslaných Správci. 



2. Správce shromažďuje údaje související s činností Uživatelů, jako čas strávený na 
stránkách, hledané fráze, počet zobrazených podstránek, datum a zdroj návštěvy 
(podrobněji – bod XI těchto Zásad). 

IV. ZDROJ DAT. 

Data pocházejí z následujících zdrojů: 

1. Přímá interakce - když Uživatel kontaktuje Správce, např. aby položil otázku, zadal 
požadavek atd; 

2. od třetích stran - například informace, které Uživatel zveřejnil, informace na 
webových stránkách třetích stran nebo informace poskytnuté prodejci dat; 

3. z automatizované technologie sledování jako cookies. Údaje, jako jsou automaticky 
shromažďované informace o Vaší interakci s našimi Službami a webovými stránkami, 
získáváme pomocí různých technologií, například souborů cookies. 

V. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT. 

1. Správce shromažďuje a zpracovává data uživatelů především na základě pravidel: 
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20679 ze dne 27. dubna 2016. o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně údajů), dále jen "GDPR"; 

2. zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou; 
3. zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů; 
4. interní dokumentace a postupů platných u Správce, které mají zabránit 

neoprávněnému přístupu k údajům a které jsou pravidelně kontrolovány z 
hlediska souladu s obecně platnými právními předpisy. 

2. Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány s cílem: 
1. analýzy síťového provozu, bezpečnosti webu v rámci Služby a přizpůsobení 

obsahu potřebám Uživatelů na základě oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 
1 písm. f GDPR); 

2. poskytnutí odpovědí na položené otázky, předání objednané nabídky a vedení 
korespondence za účelem vyřízení záležitosti na základě souhlasu Uživatele a 
oprávněného zájmu Správce na splnění požadavků Uživatele (čl. 6 odst. 1 
písm. a i f GDPR); 

3. poskytování informačních newsletterů nebo prezentace obchodních informací 
na výslovnou žádost Uživatele a na základě souhlasu uděleného Uživatelem 
při podání žádosti, a to za účelem přímého marketingu v oblasti produktů a 
služeb nabízených Správcem, v souladu s ustanoveními GDPR (na základě čl. 6 
odst. 1 písm. f GDPR); 

4. v souvislosti s uspokojením možných nároků a prováděním řízení k řešení 
sporů, včetně prošetřování a ochrany před pohledávkami nebo vymáháním 
pohledávek (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); 

VI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 



1. Správce zpracovává osobní údaje pouze po předchozím souhlasu Uživatele. Souhlas je 
zcela dobrovolný. Poskytování osobních údajů Uživatelem pro účely související se 
zpracováním případu je dobrovolné, ale nezbytné. Jejich nedodržení může ztěžovat 
nebo znemožnit projednání případu. 

2. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat, 
a to tak, že kontaktuje Správce způsobem uvedeným v těchto zásadách (bod II). 

3. Odvolání souhlasu se může týkat všech účelů zpracování nebo konkrétního účelu 
zpracování uvedeného Uživatelem (např. zrušení souhlasu s přijímáním komerčních 
informací). 

4. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené činnosti, ale může ztížit nebo 
znemožnit kontaktování Uživatele za účelem splnění jeho požadavků v budoucnu. 

VII. OPRÁVNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z GDPR V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

1. Uživatel má právo: 
1. požádat Správce o informace o svých údajích, stejně jako získat jejich kopie, 

jakož i informace o objemu zpracování dat; 
2. požádat Správce o opravu nebo změnu údajů - pokud jde o žádost o opravu, 

když zjistí, že údaje jsou nesprávné nebo neúplné; 
3. požádat Správce, bez udání důvodu, o vymazání údajů; 
4. požadovat po Správci omezení zpracování svých osobních údajů, a to jak na 

omezenou dobu, tak i trvale, např. pokud zjistí, že údaje jsou nesprávné (v 
takové situaci může Uživatel požadovat omezení zpracování svých údajů na 
dobu, která umožní kontrolu správnosti údajů); 

5. kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (ať už v celém 
rozsahu nebo v konkrétně určeném rozsahu - např. pro konkrétní účel 
zpracování); 

6. požádat o předání svých osobních údajů zpracovávaných Správcem jinému 
subjektu s uvedením údajů tohoto subjektu a přesného rozsahu údajů, které 
mají být předány; 

7. podat stížnost v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Správcem 
předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

VIII. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

1. Příjemci osobních údajů Uživatele mohou být pouze subjekty, které jsou oprávněny je 
získat podle zákona, zejména orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly 
nebo jednající jménem orgánů veřejné moci, a to v rozsahu a pro účely vyplývající z 
ustanovení zákona. 

2. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů subjekty, které s ním spolupracují, 
a to v rozsahu nezbytném pro provedení činností požadovaných Uživatelem, např. za 
účelem zodpovězení položených dotazů, včetně poskytnutí odpovědí poštou, 
poskytnutí obchodních informací, včetně zasílání newsletterů (pokud Uživatel s 
takovým předáním souhlasí), 

3. Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny kurýrům, provozovatelům 
poštovních služeb, poskytovateli hostingu, poštovnímu serveru nebo jiným 
subjektům, které podporují Správce v obchodních procesech. 



4. Kromě výše uvedených cílů nebudou osobní údaje žádným způsobem předávány 
třetím stranám. 

IX. DOBA UCHOVÁVÁNÍ DAT. 

1. Osobní údaje budou uchovávány do odvolání souhlasu Uživatele nebo do vyřešení 
záležitosti, a poté do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky stran související s jejím 
provedením. 

2. Data o analýze síťového provozu shromážděné pomocí souborů cookies mohou být 
uchovávány až do vypršení platnosti souboru cookie. Platnost některých souborů 
cookies nikdy nevyprší, a proto bude doba uchovávání údajů odpovídat době, kterou 
správce potřebuje ke splnění účelů shromažďování údajů, jako je zajištění 
bezpečnosti a analýza historických údajů týkajících se provozu na webových 
stránkách Služby. 

X.  PŘENOS DAT TŘETÍMU STÁTU NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI. 

1. Osobní údaje poskytované Uživateli dobrovolně: 
1. nejsou přenášeny mimo Evropskou Unii, pokud nebyly zveřejněny v důsledku 

individuální akce Uživatele (například. vložení komentáře nebo zprávy), které 
zpřístupní data každému návštěvníkovi webu Služby, což Správce neovlivní; 

2. nepoužívají se pro automatizované rozhodování (profilování); 
3. nejsou prodávány třetím stranám. 

2. Anonymní údaje (bez osobních údajů): 
1. mohou být převedeny mimo Evropskou Unii; 
2. nepoužívají se pro automatizované rozhodování (profilování); 
3. nejsou prodávány třetím stranám. 

XI.  POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ. 

1. Služba využívá nástroje pro analýzu síťového provozu a další nástroje, které umožňují 
shromažďovat informace o uživatelích, tj. cookies a podobné technologie, jako jsou 
protokoly, logy a webové značky (dále jen "cookies"). Soubory cookies jsou malé 
textové soubory nebo pixely, které mohou být uloženy v počítači nebo mobilním 
zařízení. Soubory cookies mohou být nezbytné pro snadnější a uživatelsky přívětivější 
prohlížení webových stránek. 

2. Soubory cookies třetích stran mohou shromažďovat informace pro analýzu 
individuálního chování vyhledávání. Používáme systémy jako: 

1. Google Analytics, která sbírá informace o návštěvách webových stránek 
Služby, navštívené stránky, čas strávený na stránkách Služby, prokliky mezi 
jednotlivými podstránkami, (zásady ochrany osobních údajů Google Analytics: 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cs; další 
informace: https://policies.google.com/technologies/partner-sites) 

2. GetResponse - který shromažďuje informace o příjemcích newsletteru a 
odešle newsletter na konkrétní e-mailové adresy (Zásady ochrany osobních 
údajů GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-
prawne/polityka-prywatnosci); 

3. Facebook Pixel pro cílení personalizovaných reklam pro Uživatele. 



3. Služba je chráněna certifikátem SSL akreditované certifikační agentury (Asseco). 
Certifikát byl udělen Hlavnímu společnému správci. 

4. Služba umožňuje shromažďovat informace o Uživateli prostřednictvím cookies, jejichž 
účinek je nejvíce obyčejně spojené s umístěním značky na zařízení Uživatele (počítač, 
chytrý telefon atd.). Tyto informace slouží k identifikaci Uživatele (IP adresa uživatele, 
název domény, typ prohlížeče atd.), zaznamenávání jeho akcí na webových stránkách 
Služby (výběr karty na webových stránkách, stahování souborů, přijímání zásad atd.) 
a udržování relace uživatele (např. po přihlášení), stejně jako pro zabezpečení, 
analýzu návštěv a nastavení obsahu. Tato data mohou být shromažďována pomocí 
souborů cookies, mohou být také uložena v protokolech serveru. 

5. Služba používá následující typy souborů cookies: 
1. interní soubory cookie - soubory umístěné a načtené ze zařízení Uživatele 

systémem ICT Služby. 
2. externí cookies - soubory umístěné a načtené ze zařízení Uživatele IT systémy 

externích služeb. Skripty třetích stran, které mohou ukládat soubory cookies 
do zařízení Uživatele, byly vědomě umístěny do služby prostřednictvím skriptů 
a služeb poskytovaných a instalovaných ve Službě; 

3. soubory cookies relace - soubory, které webové stránky ukládají a čtou ze 
zařízení Uživatele během jedné relace daného zařízení. Po ukončení relace 
jsou soubory smazány ze zařízení Uživatele; 

4. Trvalé soubory cookies - soubory, které webové stránky Služby ukládají a čtou 
ze zařízení Uživatele, dokud nejsou ručně vymazány. Soubory se po ukončení 
relace zařízení automaticky neodstraní, pokud není v konfiguraci zařízení 
Uživatele nastaven režim mazání souborů cookies po ukončení relace zařízení. 

6. Informace získané pomocí cookies se neslučují s jinými údaji Uživatelů Služby a také 
se nepoužívají k identifikaci Správcem. 

7. Uživatel má možnost nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookies blokoval. Ve 
výchozím nastavení většina prohlížečů umožňuje používat všechny soubory cookies, 
ale Uživatel má možnost kdykoli změnit tato nastavení, může také odstranit již 
nainstalované soubory cookies. Každý prohlížeč to umožňuje prostřednictvím jedné z 
možností dostupných v nastavení nebo v předvolbách. 

8. Uživatel má také možnost využít Službu v tzv. anonymním režimu, který blokuje 
možnost shromažďování údajů o jeho návštěvě. 

9. Používání webových stránek beze změny nastavení prohlížeče, tj. přijetí souborů 
cookies ve výchozím nastavení, znamená, že Uživatel souhlasí s jejich používáním pro 
výše uvedené účely. 

XII.  ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY. 

1. Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž Zásady 
ochrany osobních údajů se mohou lišit od těchto Zásad. Správce nenese odpovědnost 
za shromažďování, zpracování nebo zveřejnění osobních údajů shromážděných 
prostřednictvím jiných webových stránek, ani za informace nebo obsah zveřejněný na 
těchto stránkách. 

2. Odkazy na jiné stránky jsou poskytovány pouze pro pohodlí. Používání těchto stránek 
a jejich prohlížení Uživateli se řídí jejich ustanoveními stanovenými v jejich zásadách. 



3. Uživatel by se měl seznámit se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na 
jiných stránkách, které můžete prostřednictvím Služby navštívit. Správce může 
Uživatelům poskytnout další nebo odlišné zásady ochrany osobních údajů týkající se 
způsobu shromažďování a používání osobních údajů v souvislosti s prohlížením jiných 
webových stránek. 

XIII.  AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány. Při změně těchto Zásad Správce 
doplní tento dokument o datum účinnosti. Tato verze platí od 18. prosince 2020. 
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