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Pozor, jednotlivé verze nejsou vzájemnými překlady, mohou se obsahově lišit. Seznamte 

se proto vždy s verzí příslušící k e-shopu, na kterém jste nakupovali. 

 

Pozor, jednotlivé verzie nie sú vzájomnými prekladmi, môžu sa obsahovo líšiť. Zoznámte 

sa preto vždy s verziou prislúchajúcou k e-shopu, na ktorom ste nakupovali. 

 

Please note that the individual versions are not mutual translations, they may differ in 

content. Therefore, always get acquainted with the version belonging to the webshop 

where you made the purchase 
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Zásady zpracování osobních údajů 
 
 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1 Co tyto zásady upravují?  
 

Tyto zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které 
provádíme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a 
poskytování služeb, při provozu našich webových stránek a e-shopu, při komunikaci s Vámi atp. 

 
1.2 Kdo je správcem mých osobních údajů? 
 

Vaše osobní údaje spravujeme my, obchodní společnost PUMPA,a.s., se sídlem U Svitavy 1, 618 00 Brno, 
Česká republika, IČO 25518399, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 
spisovou značkou B 2555. Jsme rovněž provozovatelem webových stránek www.pumpa.eu a e-shopu na 
těchto stránkách, dostupných také prostřednictvím webových stránek www.pumpa.cz. Naše kontaktní 
údaje naleznete na našich webových stránkách v sekci kontakty. 

 
1.3 Proč zpracováváte moje osobní údaje? 
 

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli 
- jednat s Vámi o uzavření smluv, zejména Vám zasílat cenové kalkulace na zboží a služby dle Vámi 

zadaných parametrů, vytvářet a zpracovávat Vaše objednávky a poptávky na zboží a služby, 
předkládat Vám cenové nabídky Vámi požadovaného zboží a služeb; 

- uzavírat s Vámi smlouvy; 
- dodávat Vám služby nebo zboží, které si u nás objednáte; 
- vystavovat Vám faktury a jiné doklady na dodané zboží nebo poskytnuté služby; 
- rozpoznat Vaše platby ceny zboží nebo služeb, nákladů na dopravu, případně jiných úhrad; 
- řešit Vaše případné reklamace;  
- provozovat a vylepšovat naše webové stránky a e-shop; 
- provozovat Vaše zákaznické účty, pokud využijete možnosti registrace na e-shopu; 
- řešit Vaše případné dotazy nebo připomínky k námi nabízeným službám nebo zboží; 
- řešit Vaše případné stížnosti na naši společnost; 
- vymáhat naše práva z kupních nebo jiných smluv, které s Vámi uzavřeme, pokud Vy nesplníte své 

povinnosti vůči nám z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu zakoupeného zboží; 
- řešit případné spory, ať už soudní, nebo mimosoudní, které mezi Vámi a námi případně vzniknou 

z uzavřených smluv, při užívání e-shopu nebo z jiných důvodů; 
-  kontaktovat Vás za účelem marketingu, zejména Vám zasílat naše obchodní sdělení (newslettery), 

zejména o námi nabízených službách nebo zboží, novinkách v našem sortimentu, slevách, 
zajímavých akcích a jiných zajímavostech týkajících se činnosti naší společnosti (např. veletrzích, 
výstavách); 

- vytvářet statistiky o naší obchodní činnosti, o návštěvnosti našich stránek, popřípadě o využívání 
dalších našich služeb; 

- propagovat naši společnost a její činnost; 
- řádně vést naši obchodní administrativu a účetnictví a plnit naše daňové povinnosti; 
- archivovat naší dokumentaci. 
 

1.4 Jaké osobní údaje zpracováváte? 
 

K výše uvedeným účelům zpracováváme 
a)  Vaše identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, akademické tituly, rodné číslo, datum 

narození, věk, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu sídla (jste-li podnikající fyzickou osobou), pozici 
v rámci právnické osoby, kterou případně zastupujete, pohlaví;  
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b) Vaše kontaktní údaje, zejména doručovací nebo jinou kontaktní adresu, kterou nám poskytnete, 

telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailovou adresu, fax; 
c) Vaše platební údaje, zejména číslo bankovního účtu, číslo platební karty, variabilní symbol, 

případně i specifický symbol, poznámku odesílatele nebo příjemce, případně další údaje, které 
uvedete v platbě; 

d) údaje o Vašich objednávkách, zejména o Vámi objednaném zboží nebo službách;  
e) síťové údaje, které získáváme při Vašem přístupu na naše webové stránky a při jejich používání, 

zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o 
Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, údaje o poloze 
zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky;  

f) Vaše přístupové jméno k zákaznickému účtu; 
g) při návštěvě prostor naší společnosti Vaši podobu zachycenou na kamerových záznamech, kterými 

jsou prostory naší společnosti snímány. 
 
1.5 A to zpracováváte všechny moje osobní údaje pro všechny Vámi uvedené účely? 
 
 Nikoliv. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadou minimalizace údajů a jejich účelového omezení. 

To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen 
v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu.  

 
1.6 Co Vás opravňuje ke zpracování mých osobních údajů? 
 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě důvodů stanovených právními předpisy, zejména obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (plným názvem 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), v účinném znění. 

 
 Vaše osobní údaje v souladu s GDPR zpracováváme vždy na základě některého z právních důvodů 

stanovených v článku 6 GDPR. Těmito důvody jsou zejména: 
a) Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; 
b) nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo 

k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; 
c) existence našeho oprávněného zájmu na zpracování Vašich osobních údajů; 
d)  nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění našich povinností. 

   
1.7 Jaké jsou Vaše oprávněné zájmy na zpracování mých osobních údajů? 
 
 Našimi oprávněnými zájmy na zpracování Vašich osobních údajů jsou 

a) provozování a rozvíjení naší podnikatelské činnosti; 
b) zkvalitňování námi poskytovaných produktů a služeb; 
c) provozování našich webových stránek a e-shopu, zajišťování a vylepšování jejich funkčnosti; 
d) propagace naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi nabízených služeb nebo zboží, námi 

pořádaných akcí atp.; 
e) vymáhání našich právních nároků; 
f) zajišťování bezpečnosti našich webových stránek a e-shopu, jejich uživatelů a jejich zákaznických 

účtů; 
g) ochrana našeho majetku, ochrana života, zdraví a majetku našich zaměstnanců, obchodních 

partnerů, klientů, jakož i všech osob, které se pohybují v prostorách naší společnosti; 
 

1.8 Jak dlouho moje osobní údaje zpracováváte? 
 
 To záleží na tom, pro jaký účel a z jakého důvodu daný osobní údaj zpracováváme. Tuto dobu s ohledem 

na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba 
zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii. 
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 Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše 

osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu. 
 
 V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je 

zpracováváme, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních 
údajů. 

 
 Odpadne-li jen jeden z důvodů, na základě kterých zpracováváme Vaše osobní údaje k určitému účelu, 

neznamená to automaticky naši povinnost přestat s jejich zpracováním. Dokud pro jejich zpracování 
budeme mít i jiný důvod (např. zanikne náš oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich 
osobních údajů bude stále nezbytné proto, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou mezi námi nebo naše 
právní povinnosti), můžeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud nám k jejich 
zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas 
původně udělen, nepokračujeme. 

 
1.9 Jak získáváte moje osobní údaje a komu je předáváte? 
 
 Zpracováváme především ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, a zpracováváme je především my 

sami pro naše účely. Pro získávání a další zpracování některých osobních údajů využíváme také např. 
soubory cookies. Podrobnosti o používání cookies se dočtete zde (https://www.pumpa.eu/cs/informace-
o-webu/). 

 
V určitých případech však může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje obdržíme od třetích osob nebo je 
předáme třetím osobám. Těmito osobami mohou být zejména: 
- naši účetní a daňoví poradci, 
- naší advokáti, 
- naši obchodní partneři, 
- naši IT správci, 
- poskytovatelé datových uložišť, 
- naše dceřiné (koncernové) společnosti, 
- osoby, které nám poskytují marketingové a PR služby, 
- osoby podílející se na zpracování objednávky, dodání zboží a zaplacení ceny a nákladů na dodání 

zboží, tj., naši dodavatelé platebních služeb (platební brány) a naši dodavatelé přepravních 
a logistických služeb, 

- orgány veřejné moci (zejména soudy, úřady), 
- orgány činné v trestním řízení (zejména policie a státní zastupitelství). 
 
Vaše osobní údaje můžeme získávat rovněž z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou např. veřejné 
rejstříky (zejména obchodní rejstřík), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík nebo katastr nemovitostí. 

 
1.10 Musím Vám poskytnout své osobní údaje? 
 
 V některých případech je poskytnutí osobních údajů nezbytné proto, abychom mohli dodržet své smluvní 

nebo jiné povinnosti, naplňovat naše oprávněné zájmy atp. Například pro to, abychom s Vámi mohli 
uzavřít smlouvu a poskytnout Vám služby nebo zboží, musíme znát zejména Vaše identifikační a kontaktní 
údaje. O tom, které údaje je nutno poskytnout, se Vás, je-li to možné, snažíme informovat předem (např. 
hvězdičkou ve formulářích na webových stránkách).  

https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/
https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/
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II. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
2.1 Jak získám informace o zpracování svých osobních údajů? 
 
 Na Vaši písemnou žádost Vám poskytneme informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich 

osobních údajů. Vedle této žádosti můžete stejným způsobem požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních 
údajů, které zpracováváme. 

 
 Na žádosti odpovíme stejným způsobem, jakým je podáte (tj. buď v elektronické, nebo listinné podobě), 

pokud nás v žádosti nepožádáte o poskytnutí odpovědi jiným způsobem. 
  

Požádáte-li o více kopií Vašich osobních údajů v listinné podobě, budeme Vám za každou kopii nad rámec 
jedné účtovat administrativní poplatek ve výši 30,- Kč. 

 
2.2 Co můžu dělat, když zjistím chybu v mých osobních údajích, které zpracováváte? 
 
 V takovém případě nám zašlete žádost o opravu Vašich osobních údajů, ve které uveďte, v čem chyba 

spočívá a jaký je správný údaj. Pokud je chyba v údajích vedených ve Vašem zákaznickém účtu, pak můžete 
tuto chybu opravit sami po přihlášení do svého účtu, pokud se nejedná o údaj, který nelze změnit přímo 
po přihlášení do zákaznického účtu (k tomuto více v čl. IV). 

 
2.3 Co můžu dělat, když zjistím, že moje osobní údaje, které zpracováváte, jsou neúplné? 
 
 V takovém případě nám zašlete žádost o doplnění Vašich osobních údajů, ve které uveďte, jak mají být 

Vaše osobní údaje, které zpracováváme doplněny a pro jaký účel. Dovolujeme si Vás však upozornit, že 
nebude-li údaj, o který budete chtít doplnit již zpracovávané osobní údaje, nezbytný ke zpracování za Vámi 
požadovaným účelem, nejsme povinni doplnění údajů provést. 

 
2.4 Co můžu dělat, když zjistím, že zpracováváte moje osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné? 
 
 Jak jsme již uvedli výše, Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, 

a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. Pokud byste přesto zjistili, že pro některý 
z účelů zpracováváme více Vašich osobních údajů, než je nezbytné, můžete nám zaslat písemnou žádost 
o omezení zpracování. V žádosti nás, prosíme, informujte o důvodech, pro které se domníváte, že 
zpracováváme více Vašich osobních údajů než je k danému účelu nezbytné. Vaši žádost pečlivě 
vyhodnotíme a shledáme-li ji důvodnou, provedeme opatření k omezení rozsahu zpracování. 

 
2.5 Co můžu dělat, když nechci, abyste dále uchovávali moje osobní údaje? 
 
 V takovém případě nám zašlete písemnou žádost o výmaz Vašich osobních údajů. Žádost pečlivě 

prozkoumáme a shledáme-li ji důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme. Důvody, pro které můžete žádat 
výmaz Vašich osobních údajů, naleznete v článku 17 GDPR. V určitých případech však nemusíme Vaší jinak 
důvodné žádosti vyhovět. O jaké případy se jedná, naleznete rovněž v článku 17 GDPR (např. pokud bude 
zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace). 

 
2.6 Můžu své osobní údaje, které zpracováváte, přenést k jinému správci? 
 
 Na Vaši písemnou žádost Vám poskytneme Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu, případně, 

požádáte-li nás o to, přímo je poskytneme jinému správci, kterého za tímto účelem v žádosti určíte. 
Vezměte však, prosíme, na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze k těm Vašim osobním údajům, které 
zpracováváme z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností, a to jen pokud je 
zpracováváme v automatizované podobě. 

 
2.7 Co můžu dělat, když se mi nelíbí, jak zpracováváte moje osobní údaje? 
 
 Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému 

zpracování písemně vznést námitku. V reakci na Vaši námitku posoudíme, zda náš oprávněný zájem na 
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takovém zpracování trvá a zda nad ním nepřevažuje zájem na ochraně práv a svobod fyzických osob. 
Shledáme-li Vaši námitku důvodnou, přestaneme se zpracováním Vašich osobních údajů, vůči kterému 
jste námitku vznesli. 

 
Proti zpracování osobních údajů je také možno podat stížnost k dozorovému úřadu v oblasti zpracování 
osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 
III. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
3.1 Kdy potřebujete můj souhlas se zpracováním mých osobních údajů?  
 
 Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních vyžadujeme pouze v těch případech, kdy nemůžeme 

Vaše osobní údaje k danému účelu zpracovávat na základě žádného jiného právního důvodu. Váš souhlas 
proto žádáme jen ve výjimečných případech, např. k marketingovým účelům nebo ke zpracování osobních 
údajů prostřednictvím souborů cookies, s výjimkou těch, bez kterých by naše webové stránky nemohly 
správně fungovat.  

 
3.2 Musím Vám souhlas udělit? 
 
 Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu 

zejména není podmínkou pro poskytování jiných služeb.  
 
3.3 Jak můžu odvolat udělený souhlas? 
 
 Chcete-li odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zašlete za tímto účelem e-mail případně 

dopis na výše uvedené kontaktní údaje. Souhlas udělený pro účely zasílání newsletterů (obchodních 
sdělení) je možno odvolat také kliknutím na odkaz pro odhlášení se z odběru obchodních sdělení. Tento 
odkaz je obsažen v každém e-mailu s obchodním sdělením. Odvolat souhlas s použitím souborů cookies 
můžete kdykoliv prostřednictvím nastavení cookies přímo na našich webových stránkách 
(https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/). 

 
3.4 Můžou mi být obchodní sdělení zasílána i bez toho, abych udělil souhlas? 
 
 Pokud jste nám poskytli svoji e-mailovou adresu v souvislosti prodejem námi nabízených produktů nebo 

poskytnutím našich služeb, můžeme Vám v souladu se zákonem o některých službách informační 
společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) zasílat na tuto e-mailovou adresu obchodní sdělení i bez toho, abyste 
nám k tomu udělili souhlas. V takovém případě zpracováváme Vaši e-mailovou adresu na základě našeho 
oprávněného zájmu. Tím je náš zájem na propagaci naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi 
nabízeného zboží a služeb, slevových akcí, jiných akcí souvisejících s naší společností.  

 
 Proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku (k právu vznést námitku blíže viz. odst. 2.7.). Zároveň 

máte v každém e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení, možnost kliknutím na příslušný odkaz bezplatně 
se odhlásit z odběru obchodních sdělení. V případě obdržení Vaší námitky vůči jejich zasílání nebo 
odhlášení se z jejich odběru Vám již obchodní sdělení na danou e-mailovou adresu zasílat nebudeme. 

 
IV. REGISTRACE, ZÁKAZNICKÝ ÚČET 
 
4.1 Jak si vytvořím zákaznický účet? 
 

Zákaznický účet získáte registrací na našich webových stránkách. Za účelem registrace je nutné, abyste 
vyplnili a odeslali registrační formulář. Údaje, které jsou označeny hvězdičkou, musí být v registračním 
formuláři vyplněny, aby mohla být registrace provedena a aby zákaznický účet mohl sloužit svému účelu.  
 

4.2 Jak se přihlásím k zákaznickému účtu? 
 
K zákaznickému účtu se budete přihlašovat prostřednictvím přihlašovacího jména a Vámi zvoleného hesla.  

  

https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/
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4.3 Jaká opatření je nutno dodržovat pro zabezpečení zákaznického účtu? 
 
 V zákaznickém účtu jsou shromažďovány Vaše osobní údaje. Je tedy nezbytné, abyste si uvědomovali 

rizika vyplývající z možného neoprávněného přístupu třetích osob k Vašemu zákaznickému účtu, zejména 
pak rizika spojená s možným zneužitím Vašeho zákaznického účtu a osobních údajů v něm 
shromažďovaných. 
 
Jako provozovatel webových stránek a e-shopu www.pumpa.eu zajišťujeme v mezích našich možností co 
nejvyšší míru jejich zabezpečení, a tedy i zabezpečení Vašich zákaznických účtů a Vašich osobních údajů 
v nich shromažďovaných. Avšak bez toho, abyste rovněž Vy přijali potřebná opatření k zabezpečení Vašich 
zákaznických účtů a Vašich osobních údajů, je jakákoliv snaha o zabezpečení z naší strany zbytečná. 
 
V prvé řadě je nutné, abyste své přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, zejména pak Vaše heslo, nikomu 
nesdělovali. 
 
Při volbě hesla je nezbytné pamatovat na to, že slabá (jednoduchá) hesla mohou být snadno prolomena 
třetími osobami (hackery), ať už pomocí specializovaných nástrojů na odhalení hesla, nebo prostě 
obyčejným odhadnutím nebo tipem. Proto je klíčové, abyste zvolili dostatečně silné (složité) heslo, které 
nemůže být snadno třetími osobami prolomeno. Vaše heslo musí splňovat požadavky uvedené 
v registračním formuláři. Systém neumožní nastavení hesla, které tyto požadavky nesplňuje. 
 
Dále je nutné, abyste se vždy ihned poté, co práci se zákaznickým účtem ukončíte, ze svého zákaznického 
účtu odhlásili. V opačném případě umožňujete, aby třetí osoba, která se dostane k počítači, na němž jste 
se zákaznickým účtem pracovali, snadno zneužila Váš zákaznický účet a Vaše osobní údaje.  
 
Prosíme Vás proto, abyste dodržovali veškerá potřebná opatření pro zabezpečení svých zákaznických účtů 
a Vašich osobních údajů v nich shromažďovaných. Výše uvedené příklady Vám mohou být vodítkem, 
nejedná se však o vyčerpávající výčet opatření, která byste měli dodržovat.  
 
Pamatujte, prosíme, na to, že odpovědnost za zneužití Vašich zákaznických účtů nebo údajů v nich 
shromažďovaných, ke kterému dojde Vaší chybou, si ponesete sami.  

 
4.4 Jak můžu změnit údaje ve svém zákaznickém účtu? 
 
 Pokud jste se zaregistrovali pod IČO, můžete přímo po přihlášení se do zákaznického účtu změnit pouze 

své heslo. Pro změnu ostatních údajů kontaktujte našeho obchodníka, který k vám byl přidělen. Pokud 
jste se registrovali bez zadání IČO, pak můžete údaje zadané do zákaznického účtu měnit přímo po 
přihlášení se do zákaznického účtu. 

 
4.5 Jak můžu zrušit svůj zákaznický účet?  
 

Na Vaši písemnou žádost Váš zákaznický účet bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zrušíme. Žádost 
nám zašlete elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu pumpa@pumpa.cz, popřípadě dopisem na 
adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno.  

 
4.6 Můžete i bez žádosti zrušit můj zákaznický účet? 
 

Ano, Váš zákaznický účet můžeme zrušit i sami, bez Vaší žádosti, pouze však v případě, že: 
 a) se nepřihlásíte se do zákaznického účtu po dobu delší než 12 (dvanáct) měsíců; 
 b) dostatečně nezabezpečíte svůj zákaznický účet, porušíte své povinnosti ze smlouvy s naší 

společností včetně obchodních podmínek a těchto Zásad zpracování osobních údajů, zejména pak 
tehdy, porušíte-li povinnosti ve vztahu k zabezpečení zákaznického účtu a ochraně osobních údajů 
v něm uchovávaných. 
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
5.1 Můžou se tyto zásady měnit? A kde najdu jejich aktuální verzi? 
 
 Tyto Zásady zpracování osobních údajů můžou být z naší strany měněny. V aktuálním znění je najdete vždy 

na našich webových stránkách.  
 
5.2 Vyžaduje-li se písemná forma, znamená to i e-mail? 
 
 Ano, vyžadují-li tyto Zásady zpracování osobních údajů, aby nějaký úkon byl učiněn v písemné formě, je 

možno jej učinit také e-mailem. 
 
5.3 Od kdy se tyto Zásady zpracování osobních údajů použijí? 
 
 Zásady zpracování osobních údajů v tomto znění se použijí od 1.8.2022. 

 
PUMPA,a.s. 



SK 

 

Zásady spracúvania osobných údajov 
  
  
  
I.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA               
 
1.1. Čo tieto zásady upravujú?               

  
Tieto zásady obsahujú informácie o rozsahu a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré 
vykonávame v rámci výkonu našej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, najmä pri predaji tovaru 
a poskytovaní služieb, pri prevádzke našich webových stránok a e-shopu, pri komunikácii s Vami atp.  

  
1.2. Kto je prevádzkovateľom mojich osobných údajov?               

  
Vaše osobné údaje spracúvame my, obchodná spoločnosť PUMPA,a.s., so sídlom U Svitavy 1, 618 00 Brno, 
Česká republika, IČO 25518399, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne pod spisovou 
značkou B 2555. Sme tiež prevádzkovateľom webových stránok www.pumpa.eu/sk a e-shopu na týchto 
stránkach, dostupných tiež prostredníctvom webových stránok www.pumpapro.sk. Nižšie uvádzame naše 
kontaktné údaje. Naše kontaktné údaje nájdete na našich webových stránkach v sekcii kontakty.   

  
1.3. Prečo spracúvate moje osobné údaje? 

  
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli  
-  rokovať s Vami o uzavretí zmlúv, najmä Vám zasielať cenové kalkulácie na tovar a služby podľa 

Vami zadaných parametrov, vytvárať a spracúvať Vaše objednávky a zadania dopytu na tovar a 
služby, predkladať Vám cenové ponuky Vami žiadaného tovaru a služieb; 

- uzatvárať s Vami zmluvy; 
- dodávať Vám služby alebo tovar, ktoré si u nás objednáte;               
- vystavovať Vám faktúry a iné doklady na dodaný tovar alebo poskytnuté služby; 
- rozpoznať Vaše platby ceny tovarov alebo služieb, nákladov na dopravu, prípadne iných úhrad; 
- riešiť Vaše prípadné reklamácie; 
- prevádzkovať a vylepšovať naše webové stránky a e-shop; 
- prevádzkovať Vaše zákaznícke účty, ak využijete možnosti registrácie na e-shope; 
- riešiť Vaše prípadné otázky alebo pripomienky k nami ponúkaným službám alebo tovaru; 
- riešiť Vaše prípadné sťažnosti na našu spoločnosť; 
- vymáhať naše práva z kúpnych alebo iných zmlúv, ktoré s Vami uzavrieme, ak Vy nesplníte svoje 

povinnosti voči nám z týchto zmlúv, napr. nezaplatíte cenu zakúpeného tovaru; 
- riešiť prípadné spory, či už súdne, alebo mimosúdne, ktoré medzi Vami a nami prípadne vzniknú 

z uzavretých zmlúv, pri používaní e-shopu alebo z iných dôvodov; 
 - kontaktovať Vás za účelom marketingu, najmä Vám zasielať naše obchodné oznámenia 

(newslettere), najmä o nami ponúkaných službách alebo tovaru, novinkách v našom sortimente, 
zľavách, zaujímavých akciách a iných zaujímavostiach, týkajúcich sa činnosti našej spoločnosti 
(napr. veľtrhoch, výstavách); 

- vytvárať štatistiky o našej obchodnej činnosti, o návštevnosti našich stránok, prípadne o využívaní 
ďalších našich služieb; 

- propagovať našu spoločnosť a jej činnosť; 
- riadne viesť našu obchodnú administratívu a účtovníctvo a plniť naše daňové povinnosti;               

-  archivovať našu dokumentáciu.               
  
1.4. Aké osobné údaje spracúvate?               

  
K vyššie uvedeným účelom spracúvame  
a) Vaše identifikačné údaje, najmä Vaše meno, priezvisko, akademické tituly, rodné číslo, dátum 

narodenia, vek, IČO, DIČ, adresu bydliska, adresu sídla (ak ste podnikajúcou fyzickou osobou), 
pozíciu v rámci právnickej osoby, ktorú prípadne zastupujete, pohlavie; 

http://www.pumpa.eu/sk
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b) Vaše kontaktné údaje, najmä doručovaciu alebo inú kontaktnú adresu, ktorú nám poskytnete, 
telefónne číslo (pevná linka, mobil), e-mailovú adresu, fax; 

c) Vaše platobné údaje, najmä číslo bankového účtu, číslo platobnej karty, variabilný symbol, 
prípadne aj špecifický symbol, poznámku odosielateľa alebo príjemcu, prípadne ďalšie údaje, ktoré 
uvediete v platbe; 

d) údaje o Vašich objednávkach, najmä o Vami objednanom tovare alebo službách; 
e) sieťové údaje, ktoré získavame pri Vašom prístupe na naše webové stránky a pri ich používaní, 

najmä Vašu IP adresu, MAC adresu zariadenia, prostredníctvom ktorého používate stránky, údaje 
o Vašom prístupe na stránky, aktivite na stránkach, dĺžke Vašej návštevy na stránkach, údaje o 
polohe zariadenia, prostredníctvom ktorého používate stránky;  

f) Vaše prístupové meno k zákazníckemu účtu; 
g) pri návšteve priestorov našej spoločnosti Vašu podobu zachytenú na kamerových záznamoch, 

ktorými sú priestory našej spoločnosti snímané.               
  

1.5. A to spracúvate všetky moje osobné údaje na všetky Vami uvedené účely?               
  

Nie. Osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie údajov a ich účelového obmedzenia. To 
znamená, že Vaše osobné údaje spracúvame len na tie účely, na ktoré je to nevyhnutné, a len v rozsahu, 
ktorý je nevyhnutný pre naplnenie daného účelu.    

  
1.6. Čo Vás oprávňuje ku spracúvaní mojich osobných údajov?               

  
Vaše osobné údaje spracúvame na základe dôvodov ustanovených právnymi predpismi, najmä 
všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR (celým názvom Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov), v účinnom znení.   

  
Vaše osobné údaje v súlade s GDPR spracúvame vždy na základe niektorého z právnych dôvodov 
ustanovených v článku 6 GDPR. Týmito dôvodmi sú najmä:     
a) Vami udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; 
b) nevyhnutnosť spracúvania Vašich osobných údajov na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, 

alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy; 
c) existencie nášho oprávneného záujmu na spracovanie Vašich osobných údajov; 
d) nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov k plnení našich povinností.                

               
1.7. Aké sú Vaše oprávnené záujmy na spracúvanie mojich osobných údajov?               

  
Našimi oprávnenými záujmami na spracúvanie Vašich osobných údajov sú 
a) prevádzkovanie a rozvíjanie našej podnikateľskej činnosti; 
b) skvalitňovanie nami poskytovaných produktov a služieb; 
c) prevádzkovanie našich webových stránok a e-shopu, zabezpečovanie a vylepšovanie ich 

funkčnosti;  
d) propagácia našej podnikateľskej činnosti, najmä potom nami ponúkaných služieb alebo tovaru, 

nami organizovaných akcií atp.; 
e) vymáhanie našich právnych nárokov; 
f) zabezpečovanie bezpečnosti našich webových stránok a e-shopu, ich užívateľov a ich zákazníckych 

účtov;               
g) ochrana nášho majetku, ochrana života, zdravia a majetku našich zamestnancov, obchodných 

partnerov, klientov, ako aj všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch našej 
spoločnosti;                

  
1.8. Ako dlho moje osobné údaje spracúvate? 

   
To záleží na tom, na aký účel a z akého dôvodu konkrétny osobný údaj spracúvame. Táto doba sa s 
ohľadom na rozsah spracúvaných údajov a rozličnosť účelov spravidla nedá stanoviť presne. Preto je doba 
spracúvania Vašich osobných údajov vymedzená nižšie uvedenými kritériami.   
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Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu s ich spracúvaním, potom Vaše 
osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto súhlasu.   

  
V ostatných prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý 
ich spracúvame, vrátane následnej administrácie spojenej s ukončením spracúvania a výmazom osobných 
údajov.    

  
Ak odpadne jeden z dôvodov, na základe ktorých spracúvame Vaše osobné údaje na určitý účelu, 
neznamená to automaticky našu povinnosť prestať s ich spracúvaním. Kým pre ich spracúvanie budeme 
mať aj iný dôvod (napr. zanikne náš oprávnený záujem na spracúvaní, ale spracúvanie Vašich osobných 
údajov bude stále nevyhnutné na to, aby sme mohli plniť zmluvu uzavretú medzi nami alebo naše právne 
povinnosti), môžeme Vaše osobné údaje naďalej spracúvať až do tej doby, kým nám pre ich spracúvanie 
neodpadnú všetky právne dôvody. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov však už 
ďalej so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, na ktoré bol odvolaný súhlas pôvodne udelený, 
nepokračujeme.        

  
1.9. Ako získavate moje osobné údaje a komu ich odovzdávate?               
  

Spracúvame predovšetkým tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, a spracúvame ich predovšetkým 
my sami na naše účely. K získavaniu a ďalšiemu spracúvaniu niektorých osobných údajov využívame tiež 
napr. súbory cookies. Podrobnosti o používaní cookies sa dočítate tu 
(https://www.pumpa.eu/sk/informacie-o-webe/). 
 

  
V určitých prípadoch však môže dôjsť k tomu, že Vaše osobné údaje obdržíme od tretích osôb alebo ich 
odovzdáme tretím osobám. Týmito osobami môžu byť najmä: 
-  naši účtovníci a daňoví poradcovia,               
-  naši advokáti,               
-  naši obchodní partneri,               
-  naši IT správcovia,  
-  poskytovatelia dátových úložísk,  
-  naše dcérske (koncernové) spoločnosti,  
-  osoby, ktoré nám poskytujú marketingové a PR služby,  
-  osoby podieľajúce sa na spracúvaní objednávky, dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb a zaplatení 

ceny a nákladov za dodanie tovaru a poskytnutie služieb, t.j. naši dodávatelia platobných služieb 
(platobné brány) a naši dodávatelia prepravných a logistických služieb, 

-  orgány verejnej moci (najmä súdy, úrady), 
-  orgány činné v trestnom konaní (najmä polícia a štátne zastupiteľstvo).                

  
Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z verejne prístupných zdrojov, akými sú napr. verejné registre 
(najmä obchodný register), živnostenský register, register úpadcov alebo kataster nehnuteľností.  

  
1.10. Musím Vám poskytnúť svoje osobné údaje?               
  

V niektorých prípadoch je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné preto, aby sme mohli dodržať svoje 
zmluvné alebo iné povinnosti, napĺňať naše oprávnené záujmy atp. Napríklad pre to, aby sme s Vami mohli 
uzavrieť zmluvu a poskytnúť Vám služby alebo tovar, musíme poznať najmä Vaše identifikačné a kontaktné 
údaje. O tom, ktoré údaje je nutné poskytnúť, sa vás, ak je to možné, snažíme informovať vopred (napr. 
hviezdičkou vo formulároch na webových stránkach).   

https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/
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II.  PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV               
  

2.1. Ako získam informácie o spracovaní svojich osobných údajov?               
  

Na Vašu písomnú žiadosť Vám poskytneme informácie o rozsahu a podmienkach spracovania Vašich 
osobných údajov. Vedľa tejto žiadosti môžete rovnakým spôsobom požiadať o poskytnutie kópie Vašich 
osobných údajov, ktoré spracúvame. 

  
Na žiadosti odpovieme rovnakým spôsobom, akým ich podáte (tzn. buď v elektronickej, alebo listinnej 
podobe), ak nás v žiadosti nepožiadate o poskytnutie odpovede iným spôsobom.   

               
Ak požiadate o viac kópií Vašich osobných údajov v listinnej podobe, budeme Vám za každú kópiu nad 
rámec jednej účtovať administratívny poplatok vo výške 1,20 EUR.  

  
2.2. Čo môžem robiť, keď zistím chybu v mojich osobných údajoch, ktoré spracúvate?                

  
V takom prípade nám zašlite žiadosť o opravu Vašich osobných údajov, v ktorej uveďte, v čom chyba 
spočíva a aký je správny údaj. Ak je chyba v údajoch vedených vo Vašom zákazníckom účte, potom môžete 
túto chybu opraviť sami po prihlásení do svojho účtu, pokiaľ nejde o údaj, ktorý nejde zmeniť priamo po 
prihlásení sa do zákazníckeho účtu (k tomu viac v čl. IV). 

  
2.3. Čo môžem robiť, keď zistím, že moje osobné údaje, ktoré spracúvate, sú neúplné?               

  
V takom prípade nám zašlite žiadosť o doplnenie Vašich osobných údajov, v ktorej uveďte, ako majú byť 
Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame doplnené a na aký účel. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že ak 
nebude údaj, o ktorý budete chcieť doplniť už spracúvané osobné údaje, nevyhnutný na spracovanie na 
Vami požadovaný účel, nie sme povinní doplnenie údajov vykonať.   

  
2.4. Čo môžem robiť, keď zistím, že spracúvate moje osobné údaje vo väčšom rozsahu, než je 

nevyhnutné?               
  

Ako sme už uviedli vyššie, Vaše osobné údaje spracúvame len na tie účely, na ktoré je to nevyhnutné, a len 
v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie daného účelu. Ak by ste napriek tomu zistili, že na niektorý 
z účelov spracúvame viac Vašich osobných údajov, ako je potrebné, môžete nám zaslať písomnú žiadosť 
o obmedzenie spracovania. V žiadosti nás, prosíme, informujte o dôvodoch, pre ktoré sa domnievate, že 
spracúvame viac Vašich osobných údajov, ako je na daný účel nevyhnutné. Vašu žiadosť starostlivo 
preskúmame a ak ju vyhodnotíme ako dôvodnú, vykonáme opatrenia k obmedzeniu rozsahu 
spracovania.        
 

2.5. Čo môžem robiť, keď nechcem, aby ste ďalej uchovávali moje osobné údaje?               
  

V takom prípade nám zašlite písomnú žiadosť o výmaz Vašich osobných údajov. Žiadosť starostlivo 
preskúmame a ak ju vyhodnotíme ako dôvodnú, Vaše osobné údaje vymažeme. Dôvody, pre ktoré môžete 
žiadať vymazanie Vašich osobných údajov, nájdete v článku 17 GDPR. V určitých prípadoch však nemusíme 
Vašej inak dôvodnej žiadosti vyhovieť. O aké prípady sa jedná, nájdete tiež v článku 17 GDPR (napr. ak 
bude spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie).      

  
2.6. Môžem svoje osobné údaje, ktoré spracúvate, preniesť k inému prevádzkovateľovi?  

  
Na Vašu písomnú žiadosť Vám poskytneme Vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte, prípadne, 
ak nás o to požiadate, priamo ich poskytneme inému prevádzkovateľovi, ktorého na tento účel v žiadosti 
určíte. Zoberte však, prosíme, na vedomie, že toto právo sa vzťahuje iba k tým Vašim osobným údajom, 
ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej medzi Vami a našou spoločnosťou, a to len ak ich 
spracúvame v automatizovanej podobe.     
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2.7. Čo môžem robiť, keď sa mi nepáči, ako spracúvate moje osobné údaje?               
  

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete proti takémuto 
spracúvaniu písomne vzniesť námietku. V reakcii na Vašu námietku posúdime, či náš oprávnený záujem 
na takom spracúvaní trvá a či nad ním neprevažuje záujem na ochrane práv a slobôd fyzických osôb. Ak 
vyhodnotíme Vašu námietku ako odôvodnenú, prestaneme so spracúvaním Vašich osobných údajov, voči 
ktorému ste vzniesli námietku.   

  
Proti spracúvaniu osobných údajov je možné taktiež podať sťažnosť k  dozornému úradu v oblasti 
spracúvania osobných údajov, ktorým je v Českej republike Úřad pro ochranu osobních údajů, na 
Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov. 
 

III.  SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV               
  

3.1. Kedy potrebujete môj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov?                             
  

Udelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných vyžadujeme iba v tých prípadoch, keď nemôžeme Vaše 
osobné údaje na daný účel spracúvať na základe žiadneho iného právneho dôvodu. Váš súhlas preto 
žiadame len vo výnimočných prípadoch, napr. na marketingové účely alebo na spracúvanie osobných 
údajov prostredníctvom súborov cookies, s výnimkou tých, bez ktorých by naše webové stránky nemohli 
správne fungovať. 

  
3.2. Musím Vám súhlas udeliť?               

  
Udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Udelenie súhlasu 
najmä nie je podmienkou pre poskytovanie iných služieb. 

  
3.3. Ako môžem odvolať udelený súhlas?               

  
             Ak chcete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, zašlite na tento účel e-mail prípadne 

list na vyššie uvedené kontaktné údaje. Súhlas udelený na účely zasielania newsletterov (obchodných 
oznámení) je možné odvolať taktiež kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa z odberu obchodných oznámení. 
Tento odkaz sa nachádza v každom e-maily s obchodným oznámením. Odvolať súhlas s použitím súborov 
cookies môžete kedykoľvek prostredníctvom nastavenia cookies priamo na našich webových stránkach 
(https://www.pumpa.eu/sk/informacie-o-webe/).  

  
3.4. Môžu mi byť obchodné oznámenia zasielať aj bez toho, aby som udelil súhlas?               

  
Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu v súvislosti predajom nami ponúkaných produktov alebo 
poskytnutím našich služieb, môžeme Vám v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 
351/2011 Z. z.) zasielať na túto e-mailovú adresu nevyžiadanú elektronickú poštu aj bez toho, aby ste nám 
k tomu udelili súhlas. V takom prípade spracúvame Vašu e-mailovú adresu na základe nášho oprávneného 
záujmu. Tým je náš záujem na propagácii našej podnikateľskej činnosti, najmä potom nami ponúkaného 
tovaru a služieb, zľavových akcií alebo iných akcií súvisiacich s našou spoločnosťou.      

  
Proti tomuto spracúvaniu však môžete vzniesť námietku (k právu vzniesť námietku bližšie pozri ods. 2.7.). 
Zároveň máte v každej takejto elektronickej pošte možnosť kliknutím na príslušný odkaz bezplatne 
odmietnuť takéto používanie Vašej e-mailovej adresy. Ak obdržíme Vašu námietku alebo takéto 
používanie Vašej e-mailovej adresy odmietnete kliknutím na príslušný odkaz, nebudeme Vám už 
nevyžiadanú elektronickú poštu na danú e-mailovú adresu zasielať.    

  
IV. REGISTRÁCIA, ZÁKAZNÍCKY ÚČET               

  
4.1. Ako si vytvorím zákaznícky účet?                

  
Zákaznícky účet získate registráciou na našich webových stránkach. Za účelom registrácie je nutné, aby 
ste vyplnili a odoslali registračný formulár. Údaje, ktoré sú označené hviezdičkou, musia byť 

https://www.pumpa.eu/sk/informacie-o-webe/
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v registračnom formulári vyplnené, aby mohla byť registrácia vykonaná a aby zákaznícky účet mohol slúžiť 
svojmu účelu.  
  

4.2. Ako sa prihlásim k zákazníckemu účtu? 
 
K zákazníckemu účtu sa budete prihlasovať prostredníctvom prihlasovacieho mena a Vami zvoleného 
hesla.    

               
4.3. Aké opatrenia je nutné dodržiavať pre zabezpečenie zákazníckeho účtu?               

  
V zákazníckom účte sú zhromažďované Vaše osobné údaje. Je teda nevyhnutné, aby ste si uvedomovali 
riziká vyplývajúce z možného neoprávneného prístupu tretích osôb k Vášmu zákazníckemu účtu, najmä 
potom riziká spojené s možným zneužitím Vášho zákazníckeho účtu a osobných údajov v ňom 
uchovávaných.     
  
Ako prevádzkovateľ webových stránok a e-shopu www.pumpa.eu zaisťujeme v medziach našich možností 
čo najvyššiu mieru ich zabezpečenia, a teda aj zabezpečenia Vašich zákazníckych účtov a Vašich osobných 
údajov v nich uchovávaných. Avšak bez toho, aby ste takisto aj Vy prijali potrebné opatrenia na 
zabezpečenie Vašich zákazníckych účtov a Vašich osobných údajov, je akákoľvek snaha o zabezpečenie 
z našej strany zbytočná.     
  
V prvom rade je nutné, aby ste svoje prihlasovacie údaje k zákazníckemu účtu, najmä potom Vaše heslo, 
nikomu nedávajte.   
  
Pri voľbe hesla je nevyhnutné pamätať na to, že slabé (jednoduché) heslá môžu byť ľahko prelomené 
tretími osobami (hackermi), či už pomocou špecializovaných nástrojov na odhalenie hesla, alebo 
jednoducho obyčajným odhadnutím alebo tipom. Preto je kľúčové, aby ste zvolili dostatočne silné (zložité) 
heslo, ktoré nemôže byť ľahko tretími osobami prelomené. Vaše heslo musí spĺňať požiadavky uvedené 
v registračnom formulári. Systém neumožní nastavenie hesla, ktoré tieto požiadavky nespĺňa.    
  
Ďalej je nutné, aby ste sa vždy ihneď potom, ako prácu so zákazníckym účtom ukončíte, zo svojho 
zákazníckeho účtu odhlásili. V opačnom prípade umožňujete, aby tretia osoba, ktorá sa dostane 
k počítaču, na ktorom ste so zákazníckym účtom pracovali, ľahko zneužila Váš zákaznícky účet a Vaše 
osobné údaje.    
  
Prosíme Vás preto, aby ste dodržiavali všetky potrebné opatrenia pre zabezpečenie svojich zákazníckych 
účtov a Vašich osobných údajov v nich uchovávaných. Vyššie uvedené príklady Vám môžu byť vodítkom, 
nejedná sa však o vyčerpávajúci zoznam opatrení, ktoré by ste mali dodržiavať.  
  
Pamätajte, prosíme, na to, že zodpovednosť za zneužitie Vašich zákazníckych účtov alebo údajov v nich 
uchovávaných, ku ktorému dôjde Vašej chybou, si ponesiete sami.  

  
4.4. Ako môžem zmeniť údaje vo svojom zákazníckom účte? 
 

Pokiaľ ste sa zaregistrovali pod IČO, môžete po prihlásení sa do zákazníckeho účtu zmeniť priamo iba svoje 
heslo. Pre zmenu ostatných údajov kontaktujte nášho obchodníka, ktorý Vám bol pridelený. Pokiaľ ste sa 
zaregistrovali bez uvedenia IČO, potom môžete údaje uvedené v zákazníckom účte meniť priamo po 
prihlásení sa do zákazníckeho účtu. 
 

4.5. Ako môžem zrušiť svoj zákaznícky účet?               
  

Na Vašu písomnú žiadosť Váš zákaznícky účet bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti zrušíme. 
Žiadosť nám zašlite elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu obchod@pumpapro.sk, poprípade 
listom na adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika.  

  
4.6. Môžete aj bez žiadosti zrušiť môj zákaznícky účet?               
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Áno, Váš zákaznícky účet môžeme zrušiť aj sami, bez Vašej žiadosti, iba však v prípade, že:  
a) sa neprihlásite sa do zákazníckeho účtu po dobu dlhšiu ako 12 (dvanásť) mesiacov; 
b) dostatočne nezabezpečíte svoj zákaznícky účet, porušíte svoje povinnosti zo zmluvy s našou 

spoločnosťou vrátane obchodných podmienok a týchto Zásad spracúvania osobných údajov, najmä 
potom vtedy, ak porušíte povinnosti vo vzťahu k bezpečnosti zákazníckeho účtu a ochrane 
osobných údajov v ňom uchovávaných.                  

  
V .  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA               

  
5.1. Môžu sa tieto zásady meniť? A kde nájdem ich aktuálnu verziu?               

  
Tieto Zásady spracúvania osobných údajov môžu byť z našej strany menené. V aktuálnom znení ich nájdete 
vždy na našich webových stránkach.  

  
5.2. Ak sa vyžaduje písomná forma, znamená to aj e-mail?               

  
Áno, ak požadujú tieto Zásady spracúvania osobných údajov, aby bol nejaký úkon urobený v písomnej 
forme, je možné ho urobiť aj e-mailom.  

  
5.3. Od kedy sa tieto Zásady spracúvania osobných údajov použijú?               

  
Zásady spracúvania osobných údajov v tomto znení sa uplatňujú od 1.8.2022.  

  
PUMPA,a.s. 
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Privacy Policy 
I.   BASIC PROVISIONS 

1.1  What does this policy cover? 

 
This policy contains information about the scope and conditions of the processing of your personal data 
that we carry out in the course of or in connection with our business activities, in particular when selling 
goods and providing services, operating our website and e-shop, communicating with you, etc. 

1. 2   Who is the controller of my personal data? 

Your personal data is administrated by us, namely the company PUMPA,a.s., with registered office at U 
Svitavy 1, 618 00 Brno, Czech Republic, Business ID no. 25518399, registered in the Commercial Register 
kept at the Regional Court in Brno under file number B 2555. We are also the operator of the website 
www.pumpa.eu and the e-shop on this website. 

1.3   Why do you process my personal data? 

 
We process your personal data so that we can: 

 
- negotiate contracts with you, in particular to send you price quotations for goods and services 

according to the parameters specified by you, to create and process your orders and requests for 
goods and services, to submit price quotations for goods and services requested by you; 

- conclude contracts with you; 
- supply goods and services which you order from us; 
- issue invoices and other documents to you for goods or services supplied; 
- identify your payments for goods or services, delivery costs, or other payments; 
- deal with any complaints;  
- operate and improve our website and e-shop; 
- operate your customer account if you use the registration option in the e-shop; 
- address any questions or comments you may have about the goods or services we offer; 
- deal with any complaints you may have against our company; 
- enforce our rights under purchase or other contracts we enter into with you if you fail to fulfil your 

obligations to us under those contracts, e.g. by failing to pay the price for goods purchased; 
- resolve any disputes, whether in or out of court, which may arise between you and us from 

contracts concluded, the use of the e-shop or for other reasons; 
- contact you for marketing purposes, in particular to send you our commercial communications 

(newsletters), especially about services or goods offered by us, news regarding our product range, 
discounts, interesting events and other interesting things related to the activities of our company 
(e.g. trade fairs, exhibitions); 

- generate statistics about our business activities, traffic to our website, or the use of our services; 
- promote our company and its activities; 
- properly maintain our business administration and accounting records and comply with our tax 

obligations; 
- archive our documents. 

1.4.  What personal data do you process? 

 
For the purposes stated above we process 
a)  your identification data, in particular your name, surname, academic titles, birth number, date 

of birth, age, ID number, VAT number, residential address, registered office address (if you are 
an entrepreneur - natural person), position within the legal entity you represent, gender;  
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b)  your contact details, in particular the delivery or other contact address you provide us with, 

telephone number (landline, mobile), e-mail address, fax number; 
c)  your payment details, in particular your bank account number, credit card number, variable 

symbol, possibly also a specific symbol, a note from the sender or recipient, or any other details 
you provide in the payment; 

d)  data about your order, in particular about the goods or services you have ordered; 
e)  network data that we collect when you access and use our website, in particular your IP 

address, the MAC address of the device through which you use the site, data about your access 
to the site, activity on the site, the length of your visit to the site, data about the location of the 
device through which you use the site; 

f) your customer account username; 
g) in case of visiting the premises of our company, your likeness as captured on the CCTV footage 

of our premises. 

1.5.   Do you process all my personal data for all the purposes you mentioned? 
 
No. We process personal data in accordance with the principle of data minimisation and purpose 
limitation. This means that we only process your personal data for the purposes for which it is necessary 
and only to the extent necessary to fulfil that purpose.  

1.6.   What authorizes you to process my personal data? 

 
We process your personal data on the basis of the reasons set out in the relevant legislation, in particular 
the General Data Protection Regulation (GDPR) (full name Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation), as amended. 
 
We always process your personal data in accordance with the GDPR on the basis of one of the legal 
reasons set out in Article 6 of the GDPR. These reasons are in particular: 
a)  your consent to the processing of your personal data; 
b) the necessity of processing your personal data for the performance of the contract you have 

concluded with us or for the implementation of measures taken before the conclusion of the 
contract; 

c)  the existence of our legitimate interest in processing your personal data; 
d)  the necessity of processing your personal data for the performance of our obligations. 

1.7.   What are your legitimate interests in processing my personal data? 

 
Our legitimate interests in processing your personal data are 
a)  operating and developing our business activities; 
b)  improving the quality of the goods and services we offer; 
c)  operating our website and e-shop, ensuring and improving their functionality; 
d)  promotion of our business activities, in particular the services or goods offered by us, events 

organised by us, etc; 
e)  the enforcement of our legal claims; 
f)  ensuring the security of our website and e-shop, its users and their customer accounts; 
g)  protection of our property, protection of life, health and property of our employees, business 

partners, clients, as well as all persons who are on the premises of our company; 

1.8.   How long will you process my personal data for? 

 
This depends on the purpose and reason for which we process the personal data. Given the scope of the 
data processed and the variety of purposes, it is generally not possible to determine this period 
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precisely. Therefore, the duration of the processing of your personal data is defined by the criteria set 
out below. 
 
If we process your personal data on the basis of your consent to its processing, then we process your 
personal data for the duration of this consent. 
 
In other cases, we process your personal data for the time necessary to fulfil the purpose for which we 
process it, including the subsequent administration associated with the termination of processing and 
erasure of personal data. 
 
If just one of the grounds on which we process your personal data for a particular purpose ceases to 
exist, this does not automatically mean that we are obliged to stop processing it. As long as we have 
another reason for processing it (e.g. our legitimate interest in processing it ceases to exist, but the 
processing of your personal data is still necessary for us to fulfil our obligations arising from a contract 
between us or fulfil our legal obligations), we may continue to process your personal data until all legal 
grounds for processing it cease to exist. However, if you withdraw your consent to the processing of 
your personal data, we will no longer continue to process your personal data for the purpose for which 
the withdrawn consent was originally granted. 

1.9.   How do you obtain my personal data and who do you pass it on to? 

 
We primarily process the personal data that you provide to us and we primarily process it ourselves for 
our own purposes. We also use, for example, cookies to collect and further process certain personal 
data. More details about the use of cookies can be found here. 

 
However, in certain cases, we may receive your personal data from or transfer it to third parties. These 
persons may be in particular: 
- our accountants and tax advisors, 
- our lawyers, 
- our business partners, 
- our IT administrators, 
- data storage providers, 
- our subsidiaries, 
- persons who provide us with marketing and PR services, 
- persons involved in the processing of orders, delivery of the goods and payment for the goods and 

their delivery, i.e., our payment service providers (payment gateways) and our transport and 
logistics service providers, 

- public authorities (in particular courts, authorities), 
- law enforcement authorities (in particular the police force and prosecutor’s office). 
 
We may also obtain your personal data from publicly accessible sources such as public registers (in 
particular the Commercial Register), the Trade Register, the Insolvency Register or the Land Registry. 

 1.10.   Do I have to provide you with my personal data? 

 
In many cases, the provision of personal data is necessary in order for us to comply with our contractual 
or other obligations, pursue our legitimate interests, etc. For example, in order for us to enter into a 
contract with you and provide you with services or goods, we need to know, in particular, your 
identification and contact details. Where possible, we try to clearly inform you (e.g. by means of an 
asterisk by the fields on the website) which data must be provided.  
 
 
 
 
 

https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/
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II.   RIGHTS IN CONNECTION WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  

2.1.   How do I get information about the processing of my personal data? 

Upon your written request, we will provide you with information about the scope and conditions of the 
processing of your personal data. In addition to this request, in the same way you can also request a 
copy of your personal data that we process. 

We will respond to requests in the same way you submit them (i.e. either electronically or in paper 
form), unless you ask us to respond in a different way in your request. 

If you request multiple copies of your personal data in paper form, we will charge you an administrative 
fee of CZK 30 for each copy in excess of the first one. 

2.2.   What can I do if I discover an error in my personal data which you process? 

 
In this case, please send us a request to correct your personal data, stating what the error is and what 
the correct data is. If there is an error in the data recorded in your customer account, then you can 
correct this error yourself after logging into your account, unless it is data that cannot be changed 
directly after logging into your customer account (see Article IV for more on this). 

2.3.   What can I do if I discover that my personal data which you process is incomplete? 

In this case, please send us a request to supplement your personal data, specifying how the personal 
data we process should be supplemented and for what purpose. However, we would like to inform you 
that if the data you wish to supplement to the personal data already processed is not necessary for the 
processing for the purpose you have requested, we are not obliged to supplement this data. 
 

2.4.   What can I do if I discover that you process my personal data to a greater extent than is necessary? 
 
As stated above, we only process your personal data for the purposes for which it is necessary and only 
to the extent necessary to fulfil that purpose. Nevertheless, if you find that we are processing your 
personal data more than necessary for any of the purposes, then you can send us a written request to 
restrict the processing. In your request, please inform us of the reasons why you believe that we process 
your personal data to a greater extent than is necessary for the purpose. We will carefully evaluate your 
request and, if we find it justified, we will take measures to limit the scope of processing. 

2.5.   What can I do if I don't want you to keep my personal data? 

In this case, please send us a written request to erase your personal data. We will carefully examine the 
request and, if we find it justified, we will erase your personal data. The reasons for which you can 
request the erasure of your personal data can be found in Article 17 of the GDPR. However, in certain 
cases we may not grant your otherwise reasonable request. To see which cases it concerns please refer 
to Article 17 of the GDPR (e.g. if the processing will be necessary for the exercise of the right to freedom 
of expression and information). 

2.6.    Can I transfer my personal data that you process to another controller? 

At your written request, we will provide you with your personal data in a machine-readable format or, 
if you ask us to do so, we will provide it directly to another controller that you specify for this purpose 
in your request. However, please note that this right only applies to your personal data that we process 
for the performance of a contract between you and our company, and only if we process it in an 
automated form. 
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2.7.   What can I do if I don't like the way you process my personal data? 

If we process your personal data on the grounds of our legitimate interest, you may object to such 
processing in writing. In response to your objection, we will assess whether our legitimate interest in 
such processing continues and is not overridden by the interest in protecting the rights and freedoms of 
natural persons. If we find that your objection is justified, we will cease the processing of your personal 
data to which you have objected. 
 
It is also possible to lodge a complaint against the processing of personal data with the supervisory 
authority in the field of personal data processing, which in the Czech Republic is the Office for Personal 
Data Protection. 

III.  CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

3. 1.   When do you need my consent to process my personal data?    

We only require consent to process your personal data in cases where we cannot process your personal 
data for that purpose on any other legal basis. We therefore only ask for your consent in exceptional 
cases, e.g. for marketing purposes or for the processing of personal data via cookies, except for those 
without which our website would not function properly.  

3.2.   Do I have to give you my consent? 

Consent is completely voluntary and you can withdraw it at any time. In particular, the granting of 
consent is not a condition for the provision of other services.  

3.3.   How can I withdraw my consent? 

If you wish to withdraw your consent to the processing of your personal data, please send an e-mail or 
a letter to the above contact details. Consent granted for the purpose of sending newsletters 
(commercial communications) can also be revoked by clicking on the link to unsubscribe from such 
commercial communications. This link is contained in every commercial communication e-mail that is 
sent. You can withdraw your consent to the use of cookies at any time by setting cookies directly on 
our website. 

3.4.   Can commercial communications be sent to me without my consent? 

If you have provided us with your e-mail address in connection with the sale of products offered by us 
or the provision of our services, we may, in accordance with the Act on Certain Information Society 
Services (Act No. 480/2004 Coll.), send you commercial communications to this e-mail address without 
your consent. In this case, we process your e-mail address on the basis of our legitimate interest. This is 
our interest in the promotion of our business activities, especially the goods and services we offer, 
discount and special offers and other events related to our company.  
 
However, you can object to this processing (see paragraph 2.7. for more information on the right to 
object). At the same time, in each e-mail containing commercial communications, you have the option 
to unsubscribe from commercial communications free of charge by clicking on the relevant link. If we 
receive your objection to sending them or if you unsubscribe from receiving them, we will no longer 
send you commercial communications to your e-mail address. 

 
 
 
 
 
 

https://www.pumpa.eu/cs/informace-o-webu/
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IV.   REGISTRATION, CUSTOMER AND USER ACCOUNTS  

4.1.  How can I create a customer account? 

By registering on our website you can create a customer account. For the purpose of registration it is 
necessary to complete and send the registration form. The information marked with an asterisk must 
be completed on the registration form in order for the registration to take place and for the customer 
account to serve its purpose.  

4.2.   How do I log in to my customer account? 

You log in to your customer account using the login name and password you have chosen.  

4.3.  What precautions must be taken to ensure the security of my customer account? 

Your personal data is collected in your customer account. It is therefore essential that you are aware of 
the risks arising from possible unauthorised access to your customer account by third parties, in 
particular the risks associated with the possible misuse of your customer account and the personal data 
collected therein. 
 
As the operator of the www.pumpa.eu website and e-shop, we ensure, to the best of our abilities, the 
highest possible level of security, including the security of your customer account and your personal 
data collected therein. However, without you also taking the necessary measures to secure your 
customer account and your personal data, any security efforts on our part are useless. 
 
First of all, do not disclose your customer account login details, especially your password, to anyone. 
When choosing a password, it is essential to remember that weak (simple) passwords can be easily 
cracked by third parties (hackers), either by using specialised password cracking tools or by simply 
guessing. It is therefore crucial that you choose a sufficiently strong (complex) password that cannot be 
easily cracked by third parties. Your password must meet the requirements listed in the registration 
form. The system will not allow you to set a password that does not meet these requirements. 
 
Furthermore, you must always log out of your customer account immediately after you have finished 
using it. Otherwise, you are making it easy for a third party who accesses the computer on which you 
have used your customer account to misuse your customer account and your personal data. 
 
We therefore ask you to take all necessary precautions to secure your customer account and your 
personal data collected therein. The above examples are a guide, but they are by no means an 
exhaustive list of measures you should follow. 
 
Please remember that you are responsible for any misuse of your customer account or the data collected 
therein that is caused by your error. 

4.4.    How can I change the data in my customer account? 

If you have registered under an IČO (Business ID number), you can only change your password directly 
after logging into your customer account. To change other details, please contact the salesperson who 
is assigned to you. If you registered without entering an IČO, then you can change the data entered in 
the customer account directly after logging into the customer account.  

4.5.    How can I close my customer account? 

Upon your written request, we will close your customer account without undue delay. Requests can 
be sent to us electronically (e-mail) at the e-mail address pumpa@pumpa.cz, or by letter to the 
address PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno.  

http://www.pumpa.eu/
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4.6.   Can you close my customer account without a request? 

Yes, we can also close your customer account ourselves, without your request, but only in the following 
cases: 
a) if you do not log into your customer account for more than 12 (twelve) months; 
b)  if you fail to adequately secure your customer account, you are in breach of your obligations 

under your contract with us, including the Terms and Conditions and this Privacy Policy, in 
particular if you are in breach of your obligations in relation to the security of your customer 
account and the protection of personal data stored therein. 

V.   CONCLUDING PROVISIONS 

5.1.   Can this policy be changed? Where can I find the current version? 

This Privacy Policy is subject to change by us. You can always find the latest version on our website.  

5.2.   If the written form is required, does that include e-mail? 

Yes, if this Privacy Policy requires an action to be in writing, it can also be done by e-mail. 

5.3.   From when does this policy apply? 

This Privacy Policy as amended shall apply as of 01.08.2022. 
 
           PUMPA,a.s. 


