
 

 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Nakupování přes 

webovou stránku 

- Jméno 

- Příjmení 

- Adresa 

- Telefon 

- E-mail 

- Údaje z kreditní/ 

bankovní karty 

- Nakoupený 

produkt 

- Oslovení 

pan/paní 

 

 

Společní správci: 

- INTERSPORT 

Digital Business 

GmbH  

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatelé: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

7 let po nákupu Zákazník společnosti 

Intersport 

 

Zpracování údajů je 

nezbytné pro splnění 

smlouvy, ve které je 

jedna ze stran 

subjektem údajů. 

Právní základ tvoří 

článek 6, odst. (1), bod 

b) GDPR. Pokud by 

nám nebylo umožněno 

spravovat osobní 

údaje subjektu 

uvedené k tomuto 

účelu, nákup by byl 

neuskutečnitelný a 

nedošlo by ke splnění 

smlouvy. 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází. 

  



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Využívání 

zákaznického 

servisu1 

- Jméno 

- E-mail a/nebo 

- Telefon 

- Důvod 

kontaktování 

 

Společní správci: 

- INTERSPORT 

Digital Business 

GmbH  

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatelé: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

Do 90 dnů od 

kontaktování 

Stávající/budoucí 

zákazník společnosti 

Intersport, jakož i jiní 

zájemci 

Souhlas klienta na 

základě článku 6, 

odstavec (1), bod a) 

GDPR. Souhlas se 

zpracováním se dá 

kdykoliv odvolat, 

třeba i zrušením účtu. 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází. 

  

                                                           
1 Pokud během používání zákaznického servisu hodláte doručit nějaký vzkaz českým obchodům nebo firmám patřícím do skupiny Intersport, my to patřičné firmě vyřídíme. Tato firma 
potom bude spravovat Vámi poskytnuté osobní údaje podle vlastních předpisů pro zpracování osobních údajů.  



 

 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Systémové hlášení ve 

spojení s nákupem 

- Jméno 

- Příjmení 

- Adresa 

- Telefon 

- E-mail 

- Nakoupené zboží 

Společní správci: 

- INTERSPORT 

Digital Business 

GmbH  

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatel: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

7 let po nákupu Zákazník společnosti 

Intersport 

Zpracování údajů je 

nezbytné pro splnění 

smlouvy, ve které je 

jedna ze stran 

subjektem údajů. 

Právní základ tvoří 

článek 6, odst. (1), bod 

b) GDPR. Pokud by 

nám nebylo umožněno 

spravovat osobní 

údaje subjektu 

uvedené k tomuto 

účelu, nemohli 

bychom splnit 

smluvní závazky vůči 

subjektu, že jej 

budeme informovat o 

stavu nákupu 

prostřednictvím 

systémového hlášení. 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází. 

  

  



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro správu 

osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Doručení zboží - Jméno 

- Příjmení 

- Adresa 

- Telefon 

- E-mail 

- Jméno příjemce 

- Adresa příjemce 

- Oslovení 

příjemce 

 

Společní správci: 

- INTERSPORT 

Digital Business 

GmbH  

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatelé: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

Samostatní správci 

spolupracující při 

doručení:  

- PPL CZ s.r.o. 

- Česká pošta, s. 

p. 
 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

7 let po nákupu Zákazník 

společnosti 

Intersport 

V souvislosti se zákazníkem 

a jeho osobními údaji je 

zpracování údajů nezbytné 

pro splnění smlouvy, ve které 

je jedna ze stran subjektem 

údajů. Právní základ tvoří 

článek 6, odst. (1), bod b) 

GDPR. Pokud by nám nebylo 

umožněno spravovat osobní 

údaje subjektu uvedené k 

tomuto účelu, nemohli 

bychom zboží doručit, tudíž 

by nedošlo ke splnění 

smluvních závazků. 

V případě příjemce je 

základem pro zpracování 

údajů jeho souhlas. Získání 

tohoto souhlasu 

odpovídajícím způsobem je 

úlohou zákazníka 

Intersportu, a je za ně 

odpovědný. 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází. 

  



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních 

údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Účetnictví a správa 

pohledávek 

- Fakturační 

adresa 

- Fakturovaná 

částka 

- Jméno 

- Příjmení 

- Adresa 

- Telefon 

- E-mail 

- Způsob platby 

 

Společní správci: 

- INTERSPORT 

Digital Business 

GmbH 

INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatel: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

7 let od vystavení 

faktury 

Zákazník společnosti 

Intersport 

Splnění zákonné 

povinnosti. Právní 

základ k tomu tvoří 

článek 6, odst. (1), 

bod b) GDPR. 

Uchovávat faktury je 

naší povinností podle 

rakouského práva, 

které je pro smlouvu 

směrodatné. Pokud 

by nám nebylo 

umožněno spravovat 

osobní údaje subjektu 

uvedené k tomuto 

účelu, nemohli 

bychom splnit 

smluvní závazky vůči 

subjektu. 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází. 

  



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Zasílání newsletterů 

a nabídek 

- Jméno 

- E-mail 

 

Společní správci: 

- Sports World 

Online GmbH 

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatel: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

Dokud osoba 

přihlášená k odběru 

newsletteru neodvolá 

svůj souhlas  

Osoba přihlášená 

k odběru newsletteru 

Souhlas klienta na 

základě článku 6, 

odstavec (1), bod a) 

GDPR. Souhlas se 

zpracováním se dá 

kdykoliv odvolat, 

třeba i zrušením účtu. 

Intersport provede 

profilování 

přihlášených, aby 

určil, jaké newslettery 

nebo nabídky by je 

pravděpodobně 

zajímaly. Logickým 

vodítkem k vytváření 

profilu je tedy okruh 

zájmů přihlášeného.  

  



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Vyřizování stížností - Jméno 

- Adresa 

- E-mail a/nebo 

- Telefon 

- Osobní údaje 

uvedené ve 

stížnosti (včetně 

-  spisů,  

- dokumentů a 

- důkazů 

poskytnutých 

kupujícím) 

- Individuální 

identifikační 

číslo stížnosti 

Společní správci: 

- Sports World 

Online GmbH 

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatelé: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

5 let od doručení 

stížnosti 

Stěžovatel Splnění zákonné 

povinnosti. Právní 

základ k tomu tvoří 

článek 6, odst. (1), bod 

c) GDPR.  

Pokud by nám nebylo 

umožněno spravovat 

osobní údaje subjektu 

uvedené k tomuto 

účelu, nemohli 

bychom splnit své 

smluvní závazky. 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází 

  



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Správa osobních 

údajů při 

uplatňování záruky a 

práv ze záruky 

- Jméno 

- E-mail a/nebo 

- Telefon 

- Nakoupené zboží 

 

Společní správci: 

- Sports World 

Online GmbH 

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatelé: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

5 let po uplatnění 

záruky nebo práva ze 

záruky. 

Kupující uplatňující 

záruku nebo právo ze 

záruky. 

V souvislosti se 

zákazníkem a jeho 

osobními údaji je 

zpracování údajů 

nezbytné pro splnění 

smlouvy, ve které je 

jedna ze stran 

subjektem údajů. 

Právní základ tvoří 

článek 6, odst. (1), bod 

b) GDPR. Uvedené 

údaje jsou nezbytné 

při uplatňování 

záruky, nebo práva ze 

záruky. Pokud by nám 

nebylo umožněno 

spravovat osobní 

údaje subjektu 

uvedené k tomuto 

účelu, nemohli 

bychom splnit své 

smluvní závazky. 

 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází 

 



 

PŘÍLOHA Č.1 

ZPRACOVATELSKÉ ZÁMĚRY SPOJENÉ S PROVOZOVÁNÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Zpracovatelský záměr Kategorie 

spravovaných 

osobních údajů 

Účastníci zpracování 

osobních údajů 

Předání osobních 

údajů do třetí země a 

příslušné záruky 

Termín zpracování 

osobních údajů 

Zdroj údajů Právní základ pro 

správu osobních údajů 

Automatizované 

rozhodování 

Správa osobních 

údajů při 

uplatňování práva 

na odstoupení 

- Prohlášení o 

odstoupení 

- Pokud zákazník 

použije 

prohlášení o 

odstoupení: 

- Jméno zákazníka 

- Údaje o nákupu 

- Bankovní údaje 

pro vrácení kupní 

ceny 

- Podpis 

 

Společní správci: 

- Sports World 

Online GmbH 

- INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Zpracovatelé: 

- IIC- 

INTERSPORT 

International 

Corporation 

- INTERSPORT 

ČR s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že 

zpracování osobních 

údajů se uskutečňuje v 

cloudu, může dojít k 

předání údajů do třetí 

země. V tomto případě 

přijímací země 

poskytuje takové 

záruky ohledně 

zpracování údajů, 

které vyžaduje 

odstavec (1) článku 46 

GDPR. 

 

5 let po podání 

prohlášení o 

odstoupení 

Kupující uplatňující 

právo na odstoupení 

V souvislosti se 

zákazníkem a jeho 

osobními údaji je 

zpracování údajů 

nezbytné pro splnění 

smlouvy, ve které je 

jedna ze stran 

subjektem údajů. 

Právní základ tvoří 

článek 6, odst. (1), bod 

b) GDPR. Uvedené 

údaje jsou nezbytné 

při uplatňování práva 

na odstoupení. Pokud 

by nám nebylo 

umožněno spravovat 

osobní údaje subjektu 

uvedené k tomuto 

účelu, nemohli 

bychom splnit své 

smluvní závazky. 

 

Během zpracování 

údajů k němu u tohoto 

záměru nedochází. 

 


