ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jmenuji se Jana Čubová, místem podnikání: Elišky Přemyslovny 460/66, 625 00 Brno, IČ: 06939392,
(dále jen také jako „Já“), a jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek
www.dobrodruzneoslavy.cz informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách
ochrany soukromí.
Dále Vás budu informovat o tom :
1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
2. Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budu Vaše osobní údaje
zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
Rozsah zpracování osobních údajů:
Na mých webových stránkách nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje,
které mi výslovně sdělíte. Moje webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti
mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.
Rozhodnete-li se mně kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek, sekce „Kontakty“,
budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Při uzavření smluvního vztahu pak budete
požádáni o další doplňující údaje. Těmito údaji budou zejména:
1. Jméno a Příjmení; příp. Obchodní firma;
2. Datum narození, IČO
3. Telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa.
Účel zpracování osobních údajů:
I. Osobní údaje vyžaduji v rámci procesu tvoření objednávky mých služeb a při realizaci vlastní
smlouvy a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:
1. abych Vás kontaktovala zpět a poskytla Vám informace, o které jsme mne požádali ve Vaší
zprávě (tj. doplňující informace k realizaci mnou nabízených služeb či jejich cena);
2. pro účely realizace smlouvy mezi mnou a Vámi (tj. uzavření a plnění vlastní smlouvy o
zajištění poskytovaných služeb);
3. pro plnění právní povinnosti, která se na mně jako na správce osobních údajů vztahuje (např.
fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních
předpisů);
4. za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy

nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být
důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

II. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu jsem vedle toho oprávněna využít také za účelem
zasílání obchodních sdělení, tj. abych Vás informovala o mnou pořádaných událostech nebo mnou
nabízených službách, které budu v budoucnu poskytovat, a které by Vás mohly zajímat. Tato
obchodní sdělení však budete dostávat pouze v případě, pokud mi k tomu výslovně udělíte svůj
souhlas.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat a
nebude to mít vliv na naše smluvní vztahy – v tomto případě stačí zaslat mi e-mail s příslušnou
žádosti na JanaCubova@dobrudruzneoslavy.cz.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat já osobně. Může se však stát, že
je můžu předat mým subdodavatelům, aby pro mě provedli jejich zpracování (typicky účetní firma).
Své subdodavatele si pečlivě vybírám, a tito jsou vůči mně zavázáni v souladu se zákonnými
ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji. Já ani moji subdodavatelé nepředáváme údaje o
Vás třetím osobám za účelem podnikání.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon
o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení budu uchovávat do
odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu pěti let od okamžiku jeho
udělení.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu ke mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování; a
podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na e-mailové adrese
JanaCubova@dobrudruzneoslavy.cz. Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro
ochranu osobních údajů (www.úoou), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které
se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále
právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak
dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést
námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na
základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
profilování.
Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních
údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že jsem povinna vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinna omezit zpracování Vašich osobních údajů.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
které zpracovávám pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro
účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 15.3.2018.

V Brně, dne 15.3.2018

Jana Čubová

