
Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme následující osobní údaje:  

1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a 
heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud 
jste podnikatel; 

2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, 
zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš 
kontakt na sociálních sítích; 

3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a 
profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, 
sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné 
dotazníky;  

4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste 
si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o 
reklamacích; 

5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní 
aplikaci, zejména zboží a služby, 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; 

6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména 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; 

7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o 
zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o 
vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o 
vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a 
službám; 

8. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, kterými jsou 
zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám 
zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na 
prodejnách. 

 


