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Zásady ochrany osobních údajů do obchodních podmínek  

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČO: 00031917, se sídlem náměstí Hrdinů 69, 
387 01  Volyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS České Budějovice, spis. zn. Dr., 
vložka č. 222 je ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Sb. (dále též jen 
„GDPR“) zpracovatelem osobních údajů, které poskytujete v rámci využití služby e-coop 
správci těchto údajů Svazu českých a moravských spotřebních družstev, IČO: 00032743, se 
sídlem U Rajské zahrady 3/1912, 130 00 Praha 3, zapsanému ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59070 (dále též jen „Správce“).  

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě plnění smluvního vztahu týkajícího 
se užití webové platformy https://e-coop.cz/. Údaje zpracováváme jako dodavatel služeb pro 
účely nákupu produktů COOP v nezbytně nutném rozsahu tak, jak to vyžaduje splnění tohoto 
účelu. Přenos osobních údajů jiným příjemcům neprovádíme. Osobní údaje jsou uchovávány 
po dobu nezbytně nutnou, tj. 10 let od úkonu povahou spojenému s nutností zpracovávat 
osobní údaje.  

Vy jako subjekt údajů se můžete kdykoliv obrátit ve věci uplatnění Vašich práv týkajících 
se zpracování Vašich osobních dat na Správce. Vaše práva jsou dle Nařízení GDPR následující:  

❖ Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na 
přístup, čl. 15 GDPR)  

❖ Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na 
opravu, čl. 16 GDPR)  

❖ Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, 
informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR)  

❖ Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR)  

❖ Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci 
(právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR)  

❖ Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést 
námitku, čl. 21 GDPR)  

❖ Právo udělený souhlas kdykoli odvolat za účelem zastavení zpracování údajů,  které 
vychází z vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování na základě 
souhlasu uděleného před takovým odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR)  

❖ Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že Vaše práva  na 
ochranu osobních údajů byla porušena (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 
GDPR)  

 
Kompletní informace o zpracovávání osobních údajů Správcem si můžete stáhnout zde. 

https://e-coop.cz/
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