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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

I. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kinet s.r.o. se sídlem V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr, IČ 27651177, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. C 121641, zastoupená Ing. Janem Kovaříkem, jednatelem. 

Správce shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále 
jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. 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 (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 
Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím 
poptávkového formuláře.  

 jméno, příjmení 
 název společnosti 
 e-mailová adresa 
 telefonní číslo 
 obsah vaší zprávy 

  
Z jakého důvodu? 
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb. 
 
Na základě jakého právního důvodu? 
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením 
smlouvy na vaši žádost. 
 
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 měsíce od naší poslední komunikace. 
 
B. Zpracování osobních údajů našich zákazníků 
Pokud využijete našich služeb nebo u nás zakoupíte zboží, budeme pracovat s vašimi fakturační údaji: 

 jméno, příjmení 
 název společnosti 
 IČ, DIČ, číslo bankovního účtu 
 adresa 
 e-mailová adresa 
 telefonní číslo 
 informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete  

 
Z jakého důvodu? 
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s 
vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje 
budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely). 
 
Na základě jakého právního důvodu? 
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní 
povinnosti. 
 
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu delší. 

 

C. Obchodní sdělení 
Pokud jste si od nás již koupili nějaké zboží nebo využili námi poskytovanou službu, můžeme vám občas zaslat nabídku podobných 
produktů, která by pro vás mohla být zajímavá. Zasílání těchto obchodních sdělení však můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím 
odkazu obsaženého v zaslaném obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu osobniudaje@kinet.cz a pak vám již nic zasílat 
nebudeme. 
 
Na základě jakého právního důvodu? 
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Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
 
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 
2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu osobniudaje@kinet.cz. 
 

III. KDO SE K DATŮM DOSTANE 
 
Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací: 

 účetní a daňové služby (Ing. Pavlína Soprová, IČ 88088634) 
 provozovatel datacentra (České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1 PSČ 169 00, 

IČO 24738875) 
 
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

 

IV. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů (OÚ) máte právo na: 
 informace o zpracování OÚ (informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o 

příjemcích OÚ) 
 přístup k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ) 
 opravu (oprava nepřesných OÚ) 
 výmaz (právo „být zapomenut“) 
 omezení zpracování 
 přenositelnost údajů 
 podání námitky proti zpracování 
 podání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů 

 
Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na osobniudaje@kinet.cz nebo písemně na adrese V Lukách 
253, 267 01 Králův Dvůr. V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Dozorovým 
orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 
Tyto zásady jsme připravili ke dni 31. 8. 2022. Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně. 
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SOUBORY COOKIES A PROHLÍŽENÍ WEBU 

1. Cookies jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do vašeho 
zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky.  

Během vaší návštěvy našich webových stránek o vás shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v podobě čísla vaší IP adresy 
a informace o tom, jak se našich webových stránkách pohybujete. Účelem tohoto zpracování vašich osobních údajů je 
identifikovat vás jako vracejícího se návštěvníka našich webových stránek, analyzovat chování návštěvníků našich webových 
stránek, zlepšit komunikaci a strukturu našich webových stránek. Toto zpracování se provádí pouze v případech, kdy nám k němu 
udělíte svůj souhlas ve formě aktivace jednotlivých typů cookies. 

2. Právním titulem pro zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce (pouze kategorie nutných cookies) a souhlas 
se zpracováním osobních údajů (ostatní cookies). Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat. Máte také právo odmítnout naše 
používání těchto souborů cookies. 

3. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny a zpracovány pro výše uvedené účely společnostmi Google (analýza návštěvnosti 
pomocí Google Analytics, reCAPTCHA, YouTube) a Vimeo.com, Inc.  

4. Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů: 
 
a. Nutné cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá 
žádné vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce 
na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb 
ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby zablokoval tyto cookies, ale 
některé části našich webových stránek nebudou fungovat. 
 

Název Expirace Popis 

_GRECAPTCHA session Používá služba Google reCAPTCHA, která chrání stránku před zneužíváním 
kontaktního formuláře ke spamování. 

kccm_cookie 6 měsíců Používají naše stránky pro správu souhlasů s použitím souborů cookies. 

vuid 2 roky Cookie služby vimeo pro přehrávání videí. 

 
b. Statistické (analytické) cookies nám umožňují měřit počet návštěvníků a to, jak se na stránkách pohybují. To nám pomáhá 
zlepšit způsob, jakým stránky fungují. Například tím, že návštěvníci snadno naleznou to, co je nejvíce zajímá. Analytické cookies 
neobsahují informace o vaší identitě. V rámci analytických cookies jsou používány Google Analytics. Zde se dozvíte, jak Google 
používá informace sesbírané Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs. 
 

Název Expirace Popis 

_ga 2 roky Používá se pro odlišení uživatele. Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem 
návštěvníci stránky využívají. 

_gat 1 minuta Reguluje rychlost zasílaných požadavků, pomáhá nám při sestavování 
relevantních přehledů popisujících průběh návštěv našich stránek. 

_gid 24 hodin Používá se pro odlišení uživatele. Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem 
návštěvníci stránky využívají. 

 
c. Marketingové cookies mohou být nastaveny na webových stránkách reklamními partnery (třetími stranami). Tyto cookie 
soubory mohou být využívány a sdíleny těmito společnostmi, aby si vytvořily profil vašich zájmů a zobrazily vám relevantní 
reklamy na jiných webových stránkách. Vycházejí z jedinečné identifikace vašeho internetového prohlížeče a internetového 
zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, zaznamenáte méně cílenou reklamu.  
 
 
 


