Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji,
prováděná s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování,
zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení přizpůsobení, pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, šíření, nebo jakékoliv zpřístupnění seřazení, či zkombinování, omezení,
výmaz nebo likvidace údajů.
Firma Ing. Bc. Robert Malý, se sídlem Heršpice 335, 684 01 Heršpice, IČ 04623029 dbá na
ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Údaje zpracováváme zodpovědně a transparentně
a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Vyplněním Vašich osobních údajů při registraci na našem webu se firma Ing. Bc. Robert Malý, se
sídlem Heršpice 335, 684 01 Heršpice, IČ 04623029 stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme následující údaje:
•
•
•
•
•
•

Email
IP adresu počítače (???)
Jméno (nepovinné při registraci)
Příjmení (nepovinné při registraci)
Telefon (nepovinné při registraci)
Adresa (nepovinné při registraci)

Tyto údaje zpracováváme za účelem komunikace formou zasílání novinek a komerčních sdělení
na email. Údaje získáváme při registraci, které je podmínkou zobrazení plného obsahu našeho
webu. Při registraci udělujete souhlas k tomuto využívání vaší emailové adresy.
V případě, že se kdykoliv v budoucnosti rozhodnete, že již nechcete dostávat emaily s výše
uvedeným obsahem nebo požadujete výmaz vašich osobních údajů, můžete odvolat svůj souhlas
se zpracováním uvedené emailové adresy zasláním emailu s žádostí o vyřazení vaší emailové
adresy z databáze na kontaktní email nebo poštovní adresu uvedené na naších webových
stránkách. Současně dojde k omezení vašeho přístupu na naše webové stránky na úroveň
vyhrazenou neregistrovaným návštěvníkům.
Vaše osobní údaje uchováváme pouze v datové podobě ve formě databáze obsahující osobní
údaje. Databáze je zabezpečená heslem na osobním počítači s kopií FTP serveru webových
stránek a dalším heslem pro přístup na FTP server. Heslo se v pravidelných intervalech mění a
není nikde zaznamenáno v písemné podobě. K údajům nemá přístup žádná neoprávněná osoba a
Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto
evidované údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme protizákonně a dále pokud se
domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
Máte právo požádat o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás
zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud
budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejdříve potřebovat ověřit,

zda jste skutečně osoby, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti proto uveďte dostatečnou
identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo si vyžádat doplňující informace k vaší
identifikaci, než vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k vaší osobě. Naším právem
je pak odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně
opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné
(např. velmi staré zálohy webových stránek apod.).
V případě jakýchkoliv dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás
můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

