ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
společnosti MORIS design s.r.o.

Úvodní ustanovení
Společnost MORIS design s.r.o., se sídlem Pod Stárkou 1462/33, Praha 4, PSČ 140 00,
IČ 27218228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka č. 105289, je výrobní firmou s přesahem do marketingu, designu a řešení prodejních
strategií (dále jen „Moris“).
Pokud vstupujete s Morisem do smluvního vztahu, svěřujete nám řadu informací, včetně
svých osobních údajů, resp. osobních údajů o svých statutárních orgánech, jeho členech, svých
pracovnících a dále včetně osobních údajů o dalších fyzických osobách.
Moris považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou.
Vaše osobní údaje zpracováváme, používáme a chráníme v souladu s příslušnými
ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 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
osobních údajů - GDPR), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů.
Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Moris, tedy společnost:
MORIS design s.r.o.
se sídlem Pod Stárkou 1462/33, Praha 4, PSČ 140 00
IČ 27218228
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 105289
Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů,
můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: moris@moris.cz

Osobní údaje, které zpracováváme
Moris v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje o fyzických
osobách, které získává v rámci procesu jednání o uzavření konkrétního smluvního vztahu, při
jeho plnění a v souvislosti s konkrétním smluvním vztahem, a to osobní údaje získané buď
přímo od těchto fyzických osob a/nebo od třetích subjektů, z veřejných rejstříků fyzických a
právnických osob, veřejně dostupných webových stránek a jiných veřejně dostupných zdrojů.
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Pokud vstoupíte s Morisem do jednání o uzavření konkrétního smluvního vztahu, resp.
nejpozději okamžikem učinění návrhu na uzavření konkrétního vztahu nebo nejpozději
okamžikem přijetí takového návrhu, udělujete Morisu až do odvolání svůj dobrovolný souhlas
s tím, aby Moris zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování,
monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje o Vás, osobní údaje o
Vašich statutárních orgánem, jeho členech, Vašich pracovnících a dále včetně osobních údajů
o dalších fyzických osobách.

-

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména:
jméno, příjmení,
titul,
pracovní pozice,
název společnosti, u které působíte,
adresa sídla, doručovací adresa,
příslušné IČ a DIČ,
číslo bankovního účtu,
údaje z předložených dokladů,
údaje o platbách a platební morálce,
telefonní a e-mailové spojení,
informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP
adresy nebo identifikátory cookies,
informace o nákupních procesech a preferencích.

Uvedený souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání obchodní spolupráce mezi
Morisem a Vámi, resp. na dobu trvání obchodní spolupráce mezi Morisem a subjektem, u
kterého působíte a dále na dobu 5 let po ukončení uvedené obchodní spolupráce s tím, že po
tuto dobu je Moris oprávněn uvedené osobní údaje uchovávat.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Moris zpracovává, shromažďuje, poskytuje a využívá získané osobní údaje pro účely
řádného plnění příslušného konkrétního smluvního vztahu a dále k obchodním a
marketingovým účelům, to vše v rozsahu potřebném pro tyto účely.
1) Realizace příslušného smluvního vztahu
Toto zpracování je nezbytné pro plnění příslušné smlouvy. V případě, že s poskytnutím
svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v
nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně
kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či
služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze
kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je Moris oprávněn
zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Vámi nebo se subjektem, u kterého
působíte.
2) Marketingové využití údajů
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Moris je oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo za účelem šíření
obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již
Vám nebo subjektu, u kterého působíte, poskytl. Tyto kontakty může Moris pro zasílání použít
tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.
Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů
uvedených v tomto dokumentu. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ust.
§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
Moris si dovoluje uvést, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním
sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a
při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu.
V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například
upozornění na změnu obchodních podmínek).
3) Cookies
Moris používá Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co
nejlepší služby.
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Příští návštěva webových stránek prodávajícího tak může být snazší a produktivnější. Soubory
cookie dále slouží ke sledování návštěvnosti na webových stránkách Morisu. Používáním
webových stránek Morisu udělujete svůj souhlas se zpracováním cookies Morisem za účelem
zkvalitnění jím poskytovaných služeb. Jste však kdykoliv oprávněni odmítnout uvedené
zpracovávání cookies Morisem, a to např. nastavením funkce anonymního prohlížení ve svém
internetovém prohlížeči. Taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.
Přenos osobních údajů
Moris veškeré získané osobní údaje užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu, chrání je
a neposkytuje je třetím osobám bez předchozího upozornění nebo Vašeho souhlasu.
Výjimku představují zejména subjekty zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým
jsou osobní údaje o Vás předávány v minimálním rozsahu, který je potřebný pro bezproblémové
řádné plnění příslušného konkrétního smluvního vztahu. Pokud by mělo dojít k předání
osobních údajů o Vás jinému subjektu, budeme Vás o tom předem informovat s uvedením
označení takového subjektu a s uvedením účelu, proč budou osobní údaje takovému třetímu
subjektu předávány.
U všech externích poskytovatelů služeb Moris smluvně požaduje, aby zpracovávali
Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.
Ochrana Vašich osobních údajů
Moris přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních
údajů způsobem uvedeným v příslušných závazných právních předpisech a k vyloučení
možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k
jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
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Práva subjektu osobních údajů
Vy, v postavení subjektu osobních údajů, máte veškerá práva uvedená v NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 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 osobních údajů - GDPR), v zákoně č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v dalších souvisejících právní
předpisech.
Zejména máte právo:
-

-

svůj uvedený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu.
Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto
odvoláním souhlasu ani zákonem Morisu uložené povinnosti týkající se zpracování
uvedených osobních údajů,
požadovat od Morisu přístup k evidovaným osobním údajům,
na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
na přenositelnost uvedených osobních údajů,
na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno právo na ochranu Vašich osobních údajů.

Všechny žádosti či stížnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů zašlete na emailovou adresu: moris@moris.cz.
Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady ochrany osobních údajů – GDPR nabývají účinnosti dne 1.1.2020 a jsou
k dispozici na internetových stránkách Morisu.
Moris je oprávněn tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro
změnu Všeobecných obchodních podmínek Morisu.

MORIS design s.r.o.
se sídlem Pod Stárkou 1462/33
Praha 4, PSČ 140 00
IČ 27218228
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