
Podmínky zpracování a zásady ochrany osobních údajů a používaní Cookies 

1. Základní ustanovení 

1.1. Společnost CBDESTINY s.r.o., se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00, Praha 1, 
idenKfikační číslo: 108 78 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 350049 (dále jen: „Správce“) provozuje e-shop na webových stránkách: h`ps://
cbdpero.com . 
1.2. Pro účely blíže popsané v článku II. odstavci 2.3. – 2.5. zpracovává Správce některé osobní údaje. 
1.3. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosK se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, dále jen: „Nařízení GDPR”). 
1.4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 
1.5. Ze strany Správce nedochází k automaKzovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 
Nařízení GPDR. 
1.6. Kontaktní adresa Správce: CBDESTINY s.r.o., IČO: 10878521, se sídlem Školská 689/20, Nové 
Město, 110 00 Praha, kontaktní e-mail Správce: info@cbdpero.com. 

2. Zpracování osobních údajů 

2.1. Pokud nakoupíte na webových stránkách h`ps://cbdpero.com, bude Správce pracovat s osobními 
údaji, které vyplníte při zadávaní objednávky. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, 
emailová adresa, název společnosK, telefonní číslo a korespondenční údaje, pokud nejsou totožné s 
fakturačními.   
2.2. Vaše osobní údaje Správce zpracovává ve své interní databází za účelem plnění smluvních 
povinnosr Správce – zejména zaslání objednaného zboží. 
2.3. Správce dále zpracovává osobní údaje pro splnění svých povinnosr, které mu plynou ze zákona a 
to zejména: 
a) zpracování nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle článku 6 
odstavce 1 písm. b) Nařízení GDPR, 
b) zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosK, která se na Správce vztahuje podle článku 6 
odstavce 1 písm. c) Nařízení GDPR a pro účely oprávněných zájmů Správce podle článku 6 odstavce 1 
písm. f) Nařízení GDPR, 
c) Nařízení GDPR a podle § 7 odstavce 2 zákona č. 480/2004 Sb. 
2.4. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a další plnění ze smlouvy, pokud mezi 
subjektem a Správcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje 
čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. 
2.5. Účelem zpracování osobních údajů je dále ukládání nákupních preferencí subjektu a následné 
přizpůsobení nabídky na internetových stránkách Správce, spouštění markeKngových a 
remarkeKngových kampaní na reklamních plawormách Google, Seznam.cz, Microsox, Facebook a 
rozesílání obchodních sděleních (newsle`ery, push noKfikace a jiné) v rámci markeKngových a 
remarkeKngových kampaní s využirm vlastních prostředků nebo prostředků třerch stran (plaworma 
pro rozesílání e-mailů, sw pro noKfikaci uživatelů) a to v případě, že subjekt poskytl Správci svoje 
osobní údaje za rmto účelem. Na poskytnutou e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou 
být subjektu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona 
č.480/2004 Sb., o službách informační společnosK, pokud jej subjekt neodmítne. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely popsané v tomto bodu lze kdykoliv odvolat a to například 
zasláním e-mailu na adresu Správce: info@cbdpero.com nebo proklikem na odkaz v obchodním 
sdělení – odhlásit. 
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3. Doba uchování osobních údajů subjektu 

3.1. Doba uchování osobních údajů subjektu je závislá na účelu, pro který budou tyto osobní údaje 
využity a to: 
a) pro účel plnění smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem: po dobu poskytnur plnění, 
b) pro markeKngové účely: 8 let, 
c) pro evidenci plnění: 15 let. 
3.2. Po uplynur doby definované pro uchování osobních údajů subjektu, jsou tyto osobní údaje 
Správcem vymazány. 

4. Zpracování osobních údajů 

4.1. V souvislosti s nákupem v e-shopu provozovaném Správcem dochází k několika případům 
předání osobních údajů jinému subjektu:  
a) za účelem plnění zákonných povinností Správce externí účetní firmě,  
b) za účelem dodání zboží dopravci, 
c) za účelem provedení úhrady zboží vybranému poskytovateli platebních služeb (alternaKvou je 
možnost platby na dobírku při doručení), 
d) poskytovatel soxwarového řešení, aplikace, služby a jiní zpracovatelé, které nemusí Správce 
v současné době využívat. 
4.2. Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná 
z pověření Správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní 
údaje pouze na pokyn Správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského 
státu. 

   5. Soubory Cookies a podobné technologie 

5.1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky h`ps://cbdpero.com užívá na této 
webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: 
a) měření návštěvnosK webových stránek a vytváření staKsKk týkající se návštěvnosK a chování 
návštěvníků na webových stránkách, 
b) základní funkčnosK webových stránek. 
5.2. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. 
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje 
ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. 
5.3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků 
webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proK 
takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení GDPR. Cookies 
nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. 
5.4. Vznese-li návštěvník námitku proK zpracování technických cookies nezbytných pro fungování 
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompaKbilitu webových 
stránek.  
5.5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: 
Poskytovatelem služby  WordPress.com, provozované společnosr Automa~c Inc., 60 29th 
Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America.  
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6. Příjemci osobních údajů správce 

6.1. Příjemci osobních údajů jsou firmy nebo osoby, které: 
a) zajištující realizaci smlouvy mezi Správcem a dotčeným subjektem (např. spediční společnosK, 
společnosK podílející se na expedici zboží, realizace plateb, nadstandardní služby apod.), 
b) zajištující markeKngové služby viz článek II. odstavec 2.5. těchto Podmínek zpracování a zásad 
ochrany osobních údajů a používaní Cookies, 
c) zajišťující správnou agendu Správce, provozující internetové stránky h`ps://cbdpero.com , 
z hlediska zákona (např. externí účetní firma apod.). 
6.2. Správce má v úmyslu využívat služeb, které nejsou součásr EU a má tak v úmyslu předat osobní 
údaje do zemí třerho světa. Příjemci osobních údajů v zemích třerho světa jsou poskytovatelé 
plaworem uvedených v článku 2. odstavec 2.5. těchto Podmínek zpracování a zásad ochrany osobních 
údajů a používaní Cookies. 

7. Práva subjektu 

7.1. Dle ustanovení v Nařízení GDPR má subjekt právo na: 
a) přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 Nařízení GDPR a zároveň článku 22 a článku 46 
Nařízení GDPR, 
b) neprodlenou opravu osobních údajů podle článku 16 Nařízení GDPR, 
c) výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení GDPR (výmaz Správce 
provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce), 
d) omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení GDPR, 
e) přenositelnost osobních údajů podle článku 20 Nařízení GDPR (pokud se jedná o automaKzované 
zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy), 
f) vznést námitku proK zpracování osobních údajů, které se týkají subjektu, na základě čl. 6 odst. 1 
písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, podle článku 20 Nařízení 
GDPR, 
g) odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, 
h) sržnost u dozorového orgánu. 
7.2. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 
7.3 Získat informace o osobních údajích subjektu může pouze subjekt, popřípadě zmocněnec 
subjektu. Pokud si Správce není jist idenKtou subjektu, může požádat subjekt o další informace aby si 
totožnost subjektu ověřil. 
7.4. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy 
nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 
odst. 1 a článkem 18 Nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to 
vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt 
údajů požaduje. 

8. Zabezpečení osobních údajů 

8.1. S přihlédnurm ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, 
jež s sebou zpracování nese, zavede Správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době 
zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady 
ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné 
záruky, tak aby splnil požadavky Nařízení GDPR a ochránil práva subjektů údajů. 
8.2. Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně 
zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato 
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povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich 
uložení a jejich dostupnosK.  

V souladu s platnou legislaKvou má subjekt právo nahlížet na svoje osobní údaje. V případě, že má 
subjekt zájem o přístup ke svým osobním údajům nebo má další dotazy či připomínky k tomu, jak 
Správce shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje subjektu, kontaktovat Správce může na e-
mailové adrese : info@cbdpero.com nebo na adrese sídla Správce. Subjekt má rovněž právo podat 
sržnost u Úřadu pro ochran osobních údajů. 

Tyto podmínky jsou účinné od 12.12.2021.
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