ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.
Základní informace
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 Daniel Bazala (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Šmakalova 127/12A Litovel 78401
email: danielbazala@gmail.com
telefon: +420_722_432_063
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.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
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 Vašeho používání aplikace. Rovněž jsou zpracovávány osobní údaje získané z veřejných
zdrojů.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje – jméno, příjmení a e-mail.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Účelem zpracování osobních údajů je


výkon práv a povinností vyplývajících z používání aplikace.

2. 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 z používání aplikace.

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

1.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
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: Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné
zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
 Právo na opravu a doplnění: Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné
nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 Právo na výmaz: V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních
údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést
vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na
ochranu osobních údajů.
 Právo na omezení zpracování: V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost,
zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení
zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních
údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich
systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a
my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom
předem informovat.
 Právo na přenositelnost: Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli
a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně
(jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo
můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo
pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností
stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen
dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme
proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak
příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.
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. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní
na svých internetových stránkách.

Cookies


Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané
cookies.

Co jsou cookies?


Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují
vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat
opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies
nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?


Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude aplikace správně fungovat.



Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google
Analytics). Podle nich se snažíme aplikaci zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Přijetím
nastavení ochrany osobních údajů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
Jak zamezit ukládání cookies?
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

