
Informace o zpracování osobních údajů 

Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé své osobní údaje. Zadáním osobních 

údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých 

osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření 

nesouhlasu s takovým zpracováním. 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme 

v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a nařízením evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů.  

Co jsou osobní a další údaje? 

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci registrace. Osobními údaji se 

rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními 

údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, 

telefonní číslo, IČO. 

Jak využíváme osobní a další údaje? 

Prostřednictvím osobních Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání 

webového rozhraní. 

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje 

mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů 

webového rozhraní. 

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů 

webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Registrací souhlasíte se 

zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.  

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete 

kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu. 

Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů pod registračním číslem 00063558. 

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.  

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 

způsobem. 

Komu předáváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku v některých případech představují 

městské či obecní úřady, které si přejí být informováni o účastnících prodejní či kulturní akce. 

Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu.  



 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji? 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o 

účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám 

budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a 

další zákonná práva k těmto údajům.  

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. 

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních 

údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete: 

 požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení; 

 požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením 

nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na 

Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů 

(http://www.uoou.cz).  

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.  

Zpracovatel osobních údajů 
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