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OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dobrý den,

následující dokument Vás informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jste
vložili do formuláře na této stránce.

Jde o Vaše kontaktní údaje, které zpracovávám, protože jste projevil/a zájem o
moje výrobky či služby. Na základě této žádosti Vás tak můžu kontaktovat, abychom
domluvili další podrobnosti možné spolupráce. Zároveň je zpracovávám, abyste mohli
užívat výhody stránky, kde je formulář zobrazen a přistupovat k jejímu (často autorsky-
chráněnému) obsahu.

Zde tedy jde o zpracování za účelem uzavření smlouvy a plnění smlouvy (smlouvy o
užívání tohoto webu), včetně IP adresy potřebné pro účely časového razítka, které
ukládáme, abych věděl, že jste s těmito podmínkami souhlasili.

Tyto osobní údaje zpracovávám do doby, kdy nám sdělíte, že již nemáte zájem o
užívání obsahu tohoto webu, resp. že nechcete využívat moje služby a tím dojde
k ukončení jak smlouvy o užívání stránek, tak budu mít za to, že o naši spolupráci
nemáte zájem.

Svým klientům, čas od času zasílám informace a novinky o mých výrobcích a
službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli
zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. Zde jde o moje
oprávněné marketingové zájmy.

Osobní údaje jsou automatizovaně ukládány do systému Lead Agent našeho
zpracovatele Connecta Group SE, IČO: 05258553, spisová značka: H 1781 vedená u
Městského soudu v Praze, sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. Pomocí
tohoto systému ještě zpracováváme Vaši IP adresu, aby nedocházelo k zneužití
interaktivního formuláře (např. pro opakované žádosti). Toto je čistě bezpečnostní
opatření k ochraně našich zájmů a k ničemu dalšímu IP adresu nepoužíváme. Tuto IP
adresu zpracováváme pouze po dobu nutnou pro realizaci tohoto opatření.

Lead Agent je zabezpečený systém pomocí hesel, firewallu, šifrování a dalších
technologií.

Osobní údaje získávám od Vás. Neprobíhá žádné automatizované rozhodování, ani



profilování. Nedochází k předání mimo EU. Při správě Vašich dat mohou vystupovat
naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem
odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní
údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a
zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na
svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i
před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie
všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

a. účelu zpracování osobních údajů,
b. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem

zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se

použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro subjekt údajů,

d. příjemci, případně kategoriích příjemců,
e. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné

určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
f. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány

od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

a. požádat nás o vysvětlení,
b. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování,

provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů
(právo být zapomenut),

c. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž
bychom tomu jakkoli bránili,

d. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.


