GDPR
1. Úvodní ustanovení
Za provoz portálu www.vylecimeweb.cz zodpovídá FO Jan Kabíček (dále jen „provozovatel“).
Při vytváření našeho systému jsme využili metody a postupy, jejichž cílem je chránit osobní
a obchodní údaje druhých stran před poškozením, odcizením, ztrátou, neoprávněnými
úpravami a jejich důvěrnosti.
Provozovatel zpracovává osobní údaje výhradně v souladu se zákony:
• č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
• č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
Provozovatel vydává tento dokument, který zahrnuje zásady zpracování osobních údajů při
poskytování služeb internetových stránek www.vylecimeweb.cz a jí přidruženým webovým
rozhraním (dále jen „web“). Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto dokumentu, za
podmínek, že o změně informuje zveřejněním změn na webu s uvedením data, ke kterému
tyto změny nabývají své platnosti.
Všechna práva neuvedená v tomto dokumentu se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami“
uveřejněných na www. vylecimeweb.cz a platnými zákony České republiky.

2. Definice pojmů
Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických
pro jeho fyzickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. (Dále jen
„osobní údaj“)
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na
nosiče informací, zpřístupňování, zveřejnění, úprava nebo pozměňování, vyhledávání,
používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování,
blokování a likvidace (dále jen „zpracování“)
Shromažďováním osobních údajů je systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem
je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich
okamžité nebo pozdější zpracování (dále jen „shromažďování“)
Uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále
zpracovávat. (dále jen „uchovávání“)
Likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo
jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. (dále jen „likvidace“)
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Správcem je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí
zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo
pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Zveřejněným osobním údajem je osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími
prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. (dále jen
„zveřejnění“)
Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") je jakýkoliv
soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních
kritérií.
Souhlasem subjektu údajů je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem
je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“).
Obchodní partner je právnickou či fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na webu
za účelem získávání klientů. „Obchodní partner“ je registrovaným klientem provozovatele.

3. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem vzhledem k subjektu údajů.
Osobní údaje jsou získávány legitimními způsoby, které neporušují platné zákony ČR, a to
pouze za účelem, který je výslovně uveden. (pokud se jedná o fyzickou/právnickou osobu,
která není obchodním partnerem provozovatele, budou osobní údaje požity výhradně
k zasílání reklamních sdělení pomocí internetové pošty, případně jiných elektronických médií.
Údaje těchto subjektů mohou být poskytnuty třetím stranám za předpokladu, že tak bude
výslovně uvedeno.)
Osobní údaje nesmí být zpracovávány v chybné, či zastaralé podobě.
Osobní údaje nebudou zpracovávány, pokud již jejich uchování nesplňuje účel, za jakým byly
poskytnuty.
Osobní údaje jsou zpracované způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních
údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo
organizačních opatření.
Provozovatel je dále povinen před zahájením zpracování osobních údajů vymezit účel
zpracování osobních údajů, jasně, jednoznačně a konkrétně a v souladu s Ústavou České
republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána. Získávat osobní údaje výhradně na vymezený nebo stanovený účel. Zpracovávat
pouze takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich
zpracování a jsou nezbytné k jeho dosažení. Uchovávat osobní údaje ve formě umožňující
identifikaci zúčastněných osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.
Zlikvidovat osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil.

4. Zpracování osobních údajů pro poskytování služeb na webu
Používáme Cookies - soubory, které se ukládají do zařízení během používání webu.
Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webu. Cookies obecně nemají žádné
informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci
prohlížeče na konkrétním zařízení. Mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení
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i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookies. Tyto trvalé cookies mohou být
kontrolovány při každé návštěvě webu. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím
webu, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které se připojil na Internetovou
stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších
reklam. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné,
že některé funkce stránky nebudou funkční.

5. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje,
které se jej týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto
informace: účely zpracování: kategorie použitých osobních údajů; příjemci nebo kategorie
příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté; předpokládaná doba uchovávání
osobních údajů; existence práva požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování; právo podat stížnost
kontrolnímu orgánu; pokud osobní údaje nebyly získány od zúčastněné osoby, veškeré
dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
Subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez odkladu opravil nesprávné osobní údaje,
které se jej týkají. S ohledem na účely zpracování má zúčastněná osoba právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.
Zúčastněná osoba je oprávněná požádat seskupení podnikatelů o výmaz svých osobních
údajů.
Svoji žádost může podat písemně na emailovou adresu provozovatele.
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