
Personal Data 
Protection Guideline

Zásady ochrany 
osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a 
chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové 
stránky http://displaay.net/ (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů 
je Martin Vácha, se sídlem U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00, Praha 8 – Libeň, 
IČO: 76179095 (dále jako „Správce“).  Veškeré Vaše osobní údaje mohou být 
použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je 
oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací 
na Webové stránce. 

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, berete na vědomí, že tyto mohou 
být zpracovány a spravovány k účelům a za podmínek stanovených níže. Pokud 
nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito 
zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje 
prostřednictvím Webové stránky. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás 
obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména v souladu s Nařízením 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) (dále jen „Nařízení“) a 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako 
„Zákon“). 

Co shromažďujeme?
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:
• Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, 
uživatelské jméno, titul,  
• Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / 
fakturační adresu, email, telefonní číslo;
• Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a 
platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
• Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich 
návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
• Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují:  Vaše heslo pro přístup do 
zákaznického účtu a historii objednávek, Vaše zájmy, preference, údaje týkající se 
služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, historii Vaší interakce v 
rámci Webové stránky.

Důvody zpracování osobních údajů
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli 
spravovat Váš zákaznický účtet k našim službám, abychom Vám mohli poskytnout 
služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení 
platby v případě objednávky), a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat kvalitu 
našich služeb.

K jakému účelu a z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů
a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s 
platnými právními předpisy, a to v případě
• zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání 
směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy)
• zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) 
povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
• zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

Plnění smlouvy
Vaše identifikační, kontaktní, transakční a platební údaje používáme k uzavření a 
plnění smlouvy na naše produkty a služby, což zahrnuje zejména:
- potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží
- naši komunikaci ohledně stavu objednávky
- vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy
- reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad.

This Personal Data Protection Guideline sets the way how we use and protect your 
personal data that is provided to us in connection with the use of this webpage 
http://displaay.net/  (hereinafter only “Website”). The personal data controller is 
Martin Vácha, with its seat at U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00, Prague 8 – 
Libeň, Czech Republic,  Id. No.: 76179095 (hereinafter only “Data Controller”).  Data 
Controller undertakes to ensure security of your personal data. All your personal 
data may only be used in compliance with this Personal Data Protection Guideline. 
Data Controller is entitled to amend this Personal Data Protection Guideline from 
time to time by updating it on the Website. 

By giving us your personal data, you are granting us your consent with the 
processing and administration of the provided data for the purposes and under the 
conditions defined below. If you do not agree to your personal data being used in 
accordance with these Personal Data Protection Guideline, please do not forward 
your personal data to us through the Website. All your personal data that we shall 
receive from you shall be gathered, saved and used in compliance with relevant 
legal regulations, in particular with Regulation of the European Parliament and of 
the Council (EU) 2016/679 of 27th April 2016 (General Data Protection Regulation, 
hereinafter only “the Regulation”) and Act no. 101/2000 Coll., on Personal Data 
Protection as amended (hereinafter only “the Act”). 

What we collect
Data Controller collects and processes the following personal data:
• Identification data, including in particular: name, surname, username, 
title, 
• Contact data, including  residency and invoicing address, email, phone 
no.;
• Payment and transaction data include: bank and payment details, 
order history, payments and receivables
• Technical data, these data include in particular: information about your 
visits Website and resources from which you have joined it
• Profile data includes, in particular, your account access password and 
order history, your interests, preferences, data about the services and products 
you request, feedback, the history of your interaction within the Website.

Why we process your data?
The main reason we process your personal information is to manage your 
customer account for our services so we can provide you with the services and 
products you have expressed interest in (including administration and payment in 
the event of an order) and to ensure constantly increase the quality of our services

For what purpose and based on what title do we process your personal data?

Data processing
a) without consent

We may process your personal information without your consent in accordance 
with applicable law, in the case of:

• processing that is necessary for the performance of the contract or 
for the conclusion of a contract (pre-contractual relationship)
• processing that is necessary to meet the legal obligations that result 
from generally statutory legal provisions
• Processing is necessary for the purposes of our legitimate interests

The performance of the contract 
We use your identification, contact, transaction, and payment information to 
conclude and perform a contract for our products and services, including:
- order confirmation, payment processing and delivery of goods
- our communication about the order status
- return of goods in the event of withdrawal
- complaint procedure in case of claim of defects.



Splnění právních povinností
Vaše osobní údaje zpracováváme v omezeném rozsahu i za účelem plnění účetních 
a daňových povinností, které jsou nám uloženy příslušnými právními předpisy.

Oprávněný zájem
Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě našeho oprávněného zájmu, kterým 
je:
- náš zájem Vás informovat o našich produktech a službách a 
poskytovat Vám relevantní reklamu – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné 
služby a zboží, které Vás mohou zajímat; podrobnosti jsou uvedeny v sekci Přímý 
marketing těchto zásad
- náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci
- náš zájem zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb
- náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili 
podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních 
podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich 
zákonných práv).

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme 
provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.  
Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit 
svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem 
svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo 
zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování 
nebudeme provádět.

Přímý Marketing
Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační, kontaktní a marketingové údaje 
použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na 
základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu zasílat 
marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně 
informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání obchodních sdělení 
elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, Vaše osobní údaje 
mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení 
elektronickou cestou (emailem). 

Doba zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k 
zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou 
jsme povinni jakožto správce uchovávat tyto údaje podle obecně závazných 
právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V 
ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána 
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  
Technická data a k návštěvě Webové stránky
Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností 
Google, Inc. nikoliv jinou službu, která vyžaduje ukládání „cookies“.

Záložky sociálních sítí
Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, 
Instagram, Tumblr, Pinterest). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, 
pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto 
záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální 
sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud 
kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské 
informace. Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání 
stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v prohlášením o nakládání s 
osobními daty daného poskytovatele služby. 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech u 
společnosti STUDIO F13 s.r.o. v České republice.  Osobní údaje nejsou předávány 
do států mimo Evropskou Unii.  

Bezpečnost
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili 
neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli 
jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení 
informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že 
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky 
automatickým a manuálním způsobem za použití automatických, manuálních a 
veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které 
angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům 
IT hostingu a údržby, poskytovatelům platebních brán. Přístup těchto osob a 
zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek 
stanovených právními předpisy. 

Legal obligations
We process your personal data in a limited extent even for the purpose of fulfilling 
the accounting and tax obligations imposed by the relevant statutory provisions.

Legitimate interests 
We also process your personal information based on our legitimate interest, which 
includes:
- our interest to inform you about our products and services and 
providing you with relevant advertising - that is to provide you with offers and 
information about similar services and goods that may be of interest to you; 
as described in the Direct Marketing section of this Personal Data Protection 
Guideline
- our interest in securing our mutual communication
- our interest in improving the quality of our products and services
- our interest in protecting and enforcing our rights – i.e. to prevent 
fraudulent behavior, to prevent and prevent violations of our terms of service, for 
the purpose of recovering any claims and to safeguard our legal rights).

b) with consent

In the case of processing that cannot be assigned under the above-mentioned 
purposes, we may process your data on the basis of your valid consent to the 
processing of personal data, which we will request from you.
You will always be alerted to this type of processing and will be able to express 
your consent or disagreement with this processing. Granting consent is always a 
manifestation of free and voluntary will, and you have the withdraw your consent 
at any time, in part or in full. We will not perform the processing of your data without 
relevant consent.  

Direct Marketing
If you are our customer, your identification, contact and profile information may 
be used to evaluate what is relevant to you and what you are interested in. Based 
on our legitimate interest, we are able to send you, via email, marketing offers 
regarding the goods or services you have purchased from us, or information you 
have requested from us. You can unsubscribe at any time.

If you subscribe to our marketing newsletter, your personal information may be 
used for direct marketing purposes, sending business messages electronically (by 
email).

Processing term
Personal data is saved for the time required for the accomplishment of the 
above-stated purposes, or for the time required to ensure our compliance with the 
relevant legal obligation, or to ensure protection of our rights. 

Technical data  
The Website use the Google Analytics service provided by Google, Inc. but not any 
other service that requires storing "cookies".

Plugins
Our website contains social media plugins (such as Facebook, Twitter, Instagram, 
Tumblr, Pinterest). These are web bookmarks that help users of these networks 
collect news and links. These bookmarks are placed on our site only as links to 
the corresponding social network. You will be redirected to the service provider's 
site only if you click on the network button on our Website - only then the service 
provider will get the user information. For information about handling your personal 
data when using social networks bookmarks, please refer to the terms and 
conditions of the relevant social network service provider.

Where we store your personal data
Your personal data is stored on our secure servers provided by company 
STUDIO F13 s.r.o. in the Czech Republic. Personal data is collected, processed and 
stored exclusively in the Czech Republic and it is not and shall not be disclosed to 
any country outside European Union.

Security
We undertake to ensure security of your personal data. In order to prevent 
unauthorised access to it, or its unauthorised disclosure, we have introduced 
adequate physical, electronic and managerial procedures for the protection and 
security of the information that we collect. You acknowledge that your personal 
data that you provide to us shall be systematically administered in an automatic 
way by the use of automatic and all other information system tools. 

Transfer of your personal data
We may provide your personal information to companies that are committed 
to helping us with our activities, such as IT hosting and IT services providers, to 
payment gateway providers. Access of such people and the processing of your 
personal data by a third party are always executed on the basis of a personal data 
processing agreement and under conditions stipulated by law. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Práva subjektů údajů
Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů 
dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných 
ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám 
náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo 
požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/
omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních 
údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných 
osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).

Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy 
způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli 
vznést námitku a vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány!

Proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce můžete 
kdykoli vznést námitku a osobní údaje budou vymazány, pokud správce 
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad 
vašimi zájmy nebo právy. 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací 
ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: 
xyz@displaay.net nebo písemně na adresu: U Libeňského pivovaru 2442/6, 
180 00, Praha 8 – Libeň. 

Informace o autorovi Webové stránky
Webovou stránku realizoval a spravuje Martin Vácha. Prezentace je provozována 
na publikačním systému WordPress. V případě dotazů nebo nalezení technických 
problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na xyz@displaay.net.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 26/06/2018. 

Rights of the data subjects
When collecting, processing and storing your personal information, the Data 
Controller shall ensure, to the full extent, the protection of your rights as stipulated 
by relevant provisions of legal regulations. In connection with personal data 
processing, you are entitled to the below-specified rights that you may use at your 
discretion.

You have the right to access personal data, the right to correct personal 
information, the right to ask the Data Controller for explanation and deletion 
personal data related to you (e.g .blocking / limiting processing, correction, 
completion or deleting personal information). You also have the right to data 
portability of automatically processed data (i.e. request your personal information 
from the Data Controller and pass it on to another data controller).

You are entitled to demand compensation of damages from the Data Controller 
and to file a complaint against the processing of your personal data at the Personal 
Data Protection Office, address: Pplk. Sochora 27, postal code: 170 00, Prague 7, 
www.uoou.cz.

You may object against the processing of personal data for direct marketing 
and your personal data will be immediately deleted!

You may object against the processing of personal data on the grounds of 
the legitimate interests of the data controller and your personal data will be 
deteled, unless the Data Controller  establishes serious legitimate processing 
grounds that prevail over your interests or rights.

In connection with the enforcement of your rights and in the case of any questions 
or information regarding personal data processing by the Data Controller, please 
contact us via e-mail at xyz@displaay.net or by post at: U Libeňského pivovaru 
2442/6, 180 00, Prague 8 – Libeň, Czech Republic. 

Information on the author of the Website
The Website has been created and administered by Martin Vácha. Presentation is 
run on publishing system WordPress. In case of questions or should you identify 
any technical problems, authors may be contacted via e-mail at xyz@displaay.net.

This Personal Data Protection Guideline shall take effect as of 26/06/2018. 


