
 Elpida o.p.s. 
 Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 
 IČO: 27948706, DIČ: CZ27948706 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 515 
 (dále též označována jako dodavatel) 

 Provozuje e-shop na webové stránce moje.elpida.cz 

 Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé 
 osobní údaje. 

 Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo 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) („GDPR“) 

 I.  Zpracování osobních údajů 
 ●  Zpracování osobních údajů v případě registrace do systému - vyplněné údaje 

 zpracováváme v systému do odvolání 
 ●  Zpracování osobních údajů v případě objednávky služeb - vyplněné údaje v 

 objednávce zpracováváme do jejich odvolání 
 ●  Newslettery (Novinky z Elpidy) - e-mailovou adresu zpracováváme do odhlášení 

 odběru Novinek z Elpidy 

 II. Kdo se k datům dostane? 
 ●  Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracuje společnost, která se k datům 

 dostane proto, že nám pomáhá s chodem našeho systému. Je to provozovatel 
 platformy Moje Elpida (společnost Greendot s.r.o., se sídlem Žitná 608/27, Praha 1, 
 110 00, IČ 03243150). 

 ●  Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

 III. Co byste dál měli vědět 

 ●  V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 ●  V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či 

 profilování. 
 ●  Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese 

 info@elpida.cz 

 IV. Používání souborů cookies 



 Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě 
 našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies plní různé úlohy, 
 například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich 
 preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. 

 Na webových stránkách používáme následující cookies: 
 ·  Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například 
 přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato 
 kategorie cookies se nedá zakázat. 

 V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním 
 osobních údajů 
 Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše 
 osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je 
 aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat 
 kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz 
 osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování 
 na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 


