
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Společnost Digi škola, s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění 
smlouvy s Vámi ohledně prodeje služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové 
smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění 
veřejnoprávních povinností této společnosti.  
 
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní korporace: 
 
Digi škola, s.r.o. 
IČ: 07241348 
se sídlem U teplárny 1174/3, Košíře, 158 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C. vložka č.  297456 
zastoupena Kateřinou Reichertovou, jednatelkou společnosti 
č.ú.: 2501458895/2010 vedený u Fio banky, a.s., 150 00  Praha 5, Štefánikova 75/48  
Telefonní číslo: +420 602 471 076 
Kontaktní e-mail: katka@digiskola.cz 
 
 
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: 
 
§ splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením 

takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 
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“) 

§ splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, 
a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
§ Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně 

doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před 
uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. 

§ Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
nařízení. 

 
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po 
dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle 
však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 
 
DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
§ Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se 

na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce 



technické služby související s provozem webového rozhraní www.digiškola.cz, účetnictvím a 
marketingem, včetně provozu software a ukládání dat. 

§ Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími 
stranami, mezi které patří jméno, příjmení, fakturační adresa, emailová adresa nebo název a IČO 
společnosti. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v 
případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

§ Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci. 

 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
§ Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním 

údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, 
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich 
osobních údajů. 

§ Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

§ Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným 
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné 
smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

 
V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým 
obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým 
obchodníkem. Vztahuje se pouze na situace, kdy jsou osobní údaje získávány přímo od subjektů údajů 
(zákazníků). Nevztahuje se tedy na situace, kdy jsou osobní údaje získány jinak (od třetí osoby, od 
jiného správce, z internetu apod.). Nevztahuje se zejména na situace, kdy by měly být osobní údaje 
předávány do zemí mimo EU a na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. 
 
Informace o zpracování osobních údajů pro případ zasílání obchodních sdělení (tedy zpracování 
osobních údajů založených na souhlasu zákazníka), upravují tyto podmínky. 
 
Cookies 
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto 
informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové 
soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč 
pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. www.digiskola.cz používá cookies k identifikaci a sledování 
návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce. 
 
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují 
správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela 
zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro 
detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč 
použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies 
ze strany našeho serveru. 
 
Jaké existují druhy Cookies? 
Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. 
Ty, které se ukládají jen krátkodobě, na webu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování 
si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné 



cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují 
tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů. 
 
Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies 
pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových 
stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. 
 
Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás 
relevantní obsah. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty. 
  
Za jakým účelem soubory Cookies využíváme? 
Zapamatování si osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše 
procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například 
pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod. 
Statistické údaje - Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní 
statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci 
využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. 
Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou. 
Zobrazování reklamy - Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky 
personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro 
něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.  
Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů 
na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou. 
§ SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE 
§ Google (AdSense, AdWords) Více informací ZDE 
§ Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE 
Chceme vám nabídnout co nejlepší možný servis, vyznat se v tom, co potřebujete a co hledáte. 
Z tohoto důvodu přenášíme data o návštěvnosti zcela anonymizovaně do Google Analytics, Google 
Tag Manager a Facebook Pixel. 
 
Pokud si z jakéhokoliv důvodu nepřejete tyto služby používat, můžete je zakázat kliknutím na 
zde: "NESOUHLASÍM S POUŽÍVÁNÍM COOKIES".  
Jejich odběr opět obnovíte vymazáním cookies pro stránku www.digiskola.cz 
 
Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat? 
Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich 
návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé 
nejčastěji využívané prohlížeče níže: 
§ Chrome: support.google.com 
§ Opera: help.opera.com 
§ Firefox: support.mozilla.org 
§ MSIE: windows.microsoft.com 
§ Safari: support.apple.com 

 
Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů 
Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto 
Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce. 


