Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webu
www.leadingfarmers.cz
Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů
webu www.leadingfarmers.cz provozovaný společností Leading Farmers CZ, a.s. se sídlem
Klánovická 485/43, 198 00, Praha 9, IČ26207214 (dále jen „Provozovatel“), která tak působí
(ve většině případů) jako správce osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že se při
zpracování osobních údajů bude řídit Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným
nařízením o zpracování osobních údajů.

1. Účely zpracování údajů
Účely použití:







zajištění funkčnosti webu www.leadingfarmers.cz
ochrana práv uživatele (např. pro případ soudního sporu)
zlepšování obsahu stránek a jejich další vývoj
zajištění bezpečnosti webu před útoky a neoprávněným použitím
pro účely dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních
údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
v přiměřeném rozsahu k marketingovým účelům

2. Právní základ zpracování údajů
Právním základem zpracování osobních údajů je nezbytnost plnění ochránění oprávněných
zájmů Provozovatele při provozování webu www.leadingfarmers.cz a plnění zákonných
požadavků, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů.
Zpracování pro některé účely přímého marketingu je založeno na souhlasu se zasíláním
newsleteru, který je možný v registraci kdykoliv odvolat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán na registrace@lfc.cz

3. Zpracovávané údaje a doba jejich uchování
U registrovaných uživatelů zaznamenáváme: název společnosti, IČ, DIČ, jméno a příjmení, email, přihlašovací jméno, heslo, adresu, telefon. Dále zpracováváme údaje o poskytnutí
souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše
uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však
po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle
ukládány po celou dobu registrace a až do písemného zrušení na e-mailu: registrace@lfc.cz.

Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje
o odvolání souhlasu a údaj jak byla registrace ukončena.
V souvislosti s využíváním našich služeb můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými
účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP,
pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám,
základní geografickou lokaci apod.

4. Zpřístupnění údajů
Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje třetím osobám a využívá je pouze pro vlastní účely
uvedené výše. Výjimku tvoří přepravní společnost, které jsou předávány údaje nutné pro
dodání objednávky.

5. Poskytnutí údajů
Osobní údaje jsou provozovateli poskytovány dobrovolně při registraci a není podmínkou pro
procházení většiny webu (pro některé služby je však registrace vyžadována a bez přihlášení
není možné službu využívat – zejména Moje hospodářství a e-shop).

6. Údaje a děti
Provozovatelem není registrován věk osob a uživatelům mladším 18 let je zakázáno se
registrovat a tím i předávat údaje o své osobě. Provedením registrace a předáním osobních
údajů potvrzujete, že jste starší 18 let.

7. Souhlas
Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů udělený souhlas, můžete takový
souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na registrace@lfc.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

8. Marketingová sdělení
Poskytnuté údaje je možno využít pouze pro marketingové účely provozovatele webu.
Zasílaní obchodních sdělení je možno kdykoliv zrušit po přihlášení registrovaného uživatele
do profilu na webu leadingfarmers.cz

9. Aktualizace údajů
Poskytnuté údaje si uživatel může kdykoliv aktualizovat po přihlášení do profilu na webu
leadingfarmers.cz
Registrovaný uživatel každým zadáním přihlašovacích údajů a přihlášením se do webu
potvrzuje, že se seznámil s aktuálními zásadami ochrany osobních údajů. V případě
nesouhlasu může uživatel bezplatně požádat o vymazání údajů na e-mailu: registrace@lfc.cz
Tyto zásady jsou platné od 25. 5. 2018

