
Obchodní podmínky internetového obchodu / rezervačního systému www.inwer-naradi.cz  
platné od 25.5.2018 

 
 

1. Identifikace prodávajícího 
 

Níže uvedená právnická osoba (dále též „prodávající“) je odpovědná za prodej zboží prostřednictvím on-line 
obchodu umístěného na internetové adrese  www.inwer-naradi.cz 

INWER nářadí s.r.o. 

IČ: 243 18 256  -  DIČ: CZ24318256 

se sídlem: 

 Komunardů 55, 170 00, Praha 7 – Holešovice,  

zapsáno v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 196116 

Kontakt: 283 871 604 , 606 620 121 

Email: Info@inwer-naradi.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-2655560227/0100 

(dále jen „prodávající“) 

 
2.    Úvodní ustanovení 

 
Podmínkou nákupu v internetovém obchodě – rezervačním systému www.inwer-naradi.cz je souhlas s těmito 
obchodními podmínkami (dále „obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího 
k uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky spotřebitele prodávajícímu prostřednictvím výše uvedeného 
internetového obchodu, spotřebitel výslovně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že 
s těmito výslovně souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou i součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím 
(dále též „ podnikatelem“) a spotřebitelem (dále též „kupujícím“). 
 
Tyto obchodní podmínky společnosti INWER nářadí s.r.o., identifikační číslo: 243 18 256 (dále jen „prodávající“) 
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále 
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „spotřebitel“) 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na 
webové stránce umístněné na internetové adrese www.inwer-naradi.cz (dále jen „webová stránka“). 
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou 

spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami  
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) 
 
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, 
je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
svého samostatného výkonu povolání.  
 
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná  
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní  



podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.  
 

Znění obchodních podmínek může prodávající průběžně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena 
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 

obchodních podmínek.  
 
 
3.    Uzavření kupní smlouvy – objednávka zboží 

Nabídkou na uzavření kupní smlouvy se rozumí nabídka zboží uveřejněná na internetových stránkách www.inwer-
naradi.cz za uvedené kupní ceny.  

Zboží je v nabídce internetového obchodu označeno názvem, objednacím číslem a zpravidla je též vyobrazeno na 
fotografii, která je ilustrační a nemusí vždy věrně zobrazovat skutečnou podobu věci. Ke každému zboží je pak 
v sekci popis zboží připojen krátký informativní text o nabízeném zboží. Pokud máte pochybnosti o uváděných 
údajích, kontaktujte prodejce pro potvrzení nebo navštivte oficiální stránky výrobce konkrétního výrobku. 
Označení „skladem“ je pouze orientační, neboť přestože stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován, 
může se aktualizace tohoto údaje objevit s určitou časovou prodlevou. V případě dlouhodobé skladové 
nedostupnosti zboží, na které byla zaslána spotřebitelem objednávka, prodávající bez zbytečného odkladu tuto 
skutečnost oznámí spotřebiteli - kupujícímu. Dlouhodobá nedostupnost zboží je důvodem ke zrušení objednávky 
ze strany prodávajícího i kupujícího. 

Kupní cena uvedená u konkrétního zboží je úplná - koncová, a to včetně všech poplatků a DPH. Do uvedené ceny 
však nejsou započteny náklady spojené s doručením zboží spotřebiteli ani se zvoleným způsobem úhrady za zboží.  

Nabídka zboží je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 

Doručením objednávky zboží spotřebitelem prodávajícímu je uzavřena kupní smlouva. Je-li objednávka 
spotřebitele zaslána prodávajícímu s dodatkem nebo navrženou odchylkou - výhradou, nejedná se o řádnou 
objednávku a takovouto objednávkou není podnikatel vázán. 

Ustanovení aktuálně platných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje: 

a) identifikační údaje spotřebitele – kupujícího: Jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. kontaktní – zasílací adresa, 
e-mailová adresa, telefonní číslo; 

b) identifikaci zboží podle nabídky prodávajícího; 

c) požadované množství objednávaného zboží; 

d) místo dodání, nebude-li místo pro dodání zboží uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště spotřebitele - 
kupujícího, popř. doručovací adresa 

e) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání – souhlas je projeven odesláním objednávky; 

f) volbu způsobu úhrady včetně souhlasu s náklady za zvolený způsob úhrady  – souhlas je projeven odesláním 
objednávky. 

Nebude-li objednávka obsahovat požadované údaje, nebude považována za řádnou objednávku a nebude ji 
možné takto prodávajícím spotřebiteli potvrdit. Podnikatel bude v takovém případě kontaktovat telefonicky nebo 
e-mailem spotřebitele za účelem odstranění nedostatků objednávky, aby mohla být tato řádně zpracována. 



Údaje, které spotřebitel zadává při objednávce, může kdykoliv před jejím odesláním upravit. Před odesláním 
objednávky si spotřebitel může opět zkontrolovat všechny zadané údaje a případně je opravit. 

Objednávkou, která bude doručena spotřebitelem  prodávajícímu prostředky komunikace na dálku (elektronické 
komunikace), stvrzuje spotřebitel, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, a že s těmito 
obchodními podmínkami souhlasí.  

Po doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu, prodávající potvrdí spotřebiteli - kupujícímu obdržení jeho 
objednávky (telefon nebo mail s textem Potvrzení o přijetí objednávky) a následně i samotnou objednávku 
(telefon nebo mail s textem Potvrzení objednávky). V případě, že by došlo k vyčerpání zásob zboží nebo ztráty 
schopnosti podnikatele plnit je podnikatel oprávněn objednávku spotřebitele odmítnout, o čemž bude 
spotřebitele neprodleně informovat. 

Spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, to však pouze v tom případě, že prodávající nezapočal s plněním podle 
této objednávky. Pokud v takovém případě spotřebitel uhradil cenu objednávaného zboží, prodávající mu 
neprodleně částku odpovídající této kupní ceně vrátí, a to způsobem, jakým byla spotřebitelem prodávajícímu 
uhrazena. Tímto není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno dále. 
 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé 
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na 
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 
4.  Cena zboží a platební podmínky 

 
 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu 
následujícími způsoby:  
-  v hotovosti při převzetí zboží při osobním odběru zboží 
-  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího ( po obdržení faktury, popř. proformafaktury) 
 
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží 
ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
  
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ledaže by o takový způsob platby požádal 
sám kupující.   
 
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního 
symbolu platby – většinou číslem faktury  nebo proformafaktury.  
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné 
částky na účet prodávajícího. 
 
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky 
– např. objednávající uvedl nefunkční  mailové nebo telefonické spojení, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě 
před odesláním zboží kupujícímu.  

 
Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z 
přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu 
s dodávaným zbožím  kupujícímu - spotřebiteli. 
 
Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si 
vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách 
dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího 
neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od 
smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně. 
 
Údaje na daňovém dokladu je možné měnit pouze před jeho vystavením nebo před odesláním zboží ke 
kupujícímu. 

 



 

5. Odstoupení od kupní smlouvy 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (eshop, internetový obchod), má 
spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od 
smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo spotřebitelem určenou třetí osobou. V případě, že 
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí 
poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení 
od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše. 

V případě, že spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím 
odstavci, tedy ve lhůtě 14 dnů, musí o svém odstoupení informovat prodávajícího  formou oznámení, a to 
například písemně dopisem nebo emailem. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od 
smlouvy, avšak použití tohoto formuláře není povinné. Citovaný formulář je přílohou těchto obchodních 
podmínek. 

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí podnikatel bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo podnikateli doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od 
kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodaní. Jestliže 
spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli 
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.  

Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, 
nebo bude prodávajícímu doručeno třetí osobou. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá 
prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od 
prodávajícího obdržel. 

Pro vrácení plateb spotřebiteli použije prodávající stejný způsob platby, který spotřebitel použil pro provedení 
původní transakce, jiným způsobem budou peněžní prostředky vráceny jen tehdy, pokud s tímto jiným způsobem 
bude spotřebitel výslovně souhlasit.  

Veškeré náklady spojené s vrácením zboží, a to v závislosti na způsobu, jakým se spotřebitel rozhodne zboží vrátit, 
nese spotřebitel – kupující. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej 
převzal, tedy pokud je to možné, tak nejlépe v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi 
součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. O 
způsobu vrácení zboží rozhoduje a zajišťuje jej spotřebitel – kupující. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného 
zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku 
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel 
v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od 
odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. 
v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu 
jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.  

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody, 
kterou musí spotřebiteli písemně zdůvodnit. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn 
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu 
vrácena, může prodávající též započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 



b) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě 
následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

c) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá 
právo na odstoupení od smlouvy, 

d) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k 
němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

e) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na 
výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

f) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným 
zbožím, 

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné 
vrátit, 

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném 
termínu, 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným 
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy 
sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

  
6. Přeprava a dodání zboží 

 
V průběhu objednávky je kupujícím zvolen způsob dopravy - výběr z aktuálně nabízených možností – osobní 
odběr. U každé z možností je na stránkách internetového obchodu uvedena cena za dopravu, která bude na konci 
objednávky přičtena k ceně objednávaného zboží. 

Každý stroj musí být před prodejem zákazníkovi předveden a řádně vyzkoušen. Před prodejem vás také 
seznámíme s obsluhou a údržbou stroje. Z tohoto důvodu stroje značek Stihl a Viking nelze zaslat poštou ani jinou 
spedicí. Možný je pouze osobní odběr na prodejně. 

Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha 
objednaného zboží, návod k obsluze. Při dodání zboží je spotřebiteli předána faktura s náležitostmi daňového 
dokladu, který je zároveň i záručním listem, pokud tento není přiložen zvlášť. 

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele úhradou kupní ceny za zboží, náklady spojenými s dopravou 
zboží, popř. též náklady spojenými s úhradou za zboží a jeho převzetím spotřebitelem. Není-li výslovně uvedeno 
v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a 
platbou za zboží. 

 
7. Práva z vadného plnění 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční 
podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým 



nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z 
odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet 
převzetím věci kupujícím. 

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit 
se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. 

8. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění a záruka 

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, 
může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem 
poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou 
prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, prohlášením nebo veřejným oznámením 
výrobce a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení 
Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení 
věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.  

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva: 

• právo na bezplatnou opravu zboží  
• právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, 

je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. 
Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková 
oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu 
jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro 
opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy opakovaně a taková 
vada byla již opravována) nebo pro větší počet vad řádně užívat.  

• Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání 
nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva).  

• Přiměřená sleva z kupní ceny: neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové 
věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má 
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její 
součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by 
zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Nepodstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo 
přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Dokud spotřebitel neuplatní právo v případě nepodstatného porušení smlouvy na slevu z kupní ceny nebo od 
kupní smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může 
prodávající odstranit podle své volby opravou zboží, nebo dodáním nového zboží; volba nesmí spotřebiteli 
způsobit nepřiměřené náklady. 

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může spotřebitel požadovat slevu 
z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu 
prodávajícího. 

Při dodaní nového zboží prodávajícím spotřebiteli, vrátí spotřebitel podnikateli na jeho náklady zboží původně 
dodané. 

Záruka za jakost 

Zárukou za jakost se podnikatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití způsobilé k použití pro 
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti 
zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží. 



Záruční doba běží od odevzdání zboží spotřebiteli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do 
místa určení.  

 
 

 
9. Podmínky ochrany osobních údajů 

 

I. 

Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(dále jen: „GDPR”) je INWER nářadí s.r.o., IČ 24318256 se sídlem Komunardů 55, Praha 7 (dále jen: 

„správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Komunardů 55, Praha 7 

email: info@inwer-naradi.cz 

telefon: 283 871 604 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 

odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní 

nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na 

základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních 

sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 

správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení 

objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro 

uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze 

strany správce plnit, 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje  

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 

správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního 

vztahu).  

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

 

V. 



Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,  

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 

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

organizaci.  

VI. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

uvedený v čl. III těchto podmínek.  

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo 

porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních 

údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné 

podobě. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s 

podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. 

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v 

celém rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na 

svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, 

kterou jste správci poskytl/a. 

 
 
 

10. Závěrečná ustanovení 
 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně 
přístupná.  
 
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 
V případě, že je kupní smlouva je uzavřena mezi podnikatelem a podnikatelem (tedy podnikatel v souladu s 
ustanovením § 420 a násl. občanského zákoníku, řídí se tato smlouva právní vztahy s ní související příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Nikoli tedy příslušnými 
ustanoveními týkajících se výlučně uzavíráním spotřebitelských smluv. 
 



Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 

přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

 

 

Přílohy:  Vzor formuláře pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy – ke stažení zde 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 
 
- Adresát: INWER nářadí s.r.o., provozovna : Komunardů 55, 170 00 Praha 7 
 
- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:  
 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
- Datum objednání zboží: ………………..………………………………………………………………………………… 
 
- Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele : ……………………………………………………………………. 
 
- Adresa kupujícího - spotřebitele: ………………………………………………….………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Číslo prodejního dokladu - faktury: ……………………………………………………………………………………... 
 
- Číslo objednávky: ………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
- Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 
 
 ....................................................... /........................ 
 
- Podpis kupujícího spotřebitele: 
 
 
…………………………………………….. 
 
- Datum 
 
 
…………………………………………… 


