
Ochrana osobních údajů 

Ivana Šmucrová, jakožto provozovatel této internetové prezentace, prohlašuje,  
že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi 
nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

1) Základní ustanovení 

 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 Ivana 
Šmucrová, IČO:13953214, se sídlem Polní 85, Veleň-Mírovice jako FO, 
zapsaná dne 3.11.2021, č.j. MÚBNLSB-OOŽÚ-118664/2021-JIRMO (dále jen: 
„správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 Správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a zpracovává uživatelem 
poskytnuté osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.  

 Kontaktní údaje správce jsou: 

o Adresa: Polní 85, Veleň-Mírovice 

o e-mail: info@hledejsebe.cz 

o telefon: 732660828 

 

2) Osobní údaje 

 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. 

 

3) Zdroje, oprávnění a účely zpracování osobních údajů 

 Správce zpracovává Vaše osobní, identifikační a kontaktní údaje, které získal 
v souvislosti s objednávkou služby a s jejím plněním a které jsou nezbytné  
pro poskytnutí služby. Účelem zpracování je zajištění realizace služby, výkon 
práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, 
zajištění řádného fungování internetové prezentace a realizace komunikace 



prostřednictvím vyplněného webového formuláře, emailu, poštovní adresy nebo 
telefonu. Dále jsou tato data využívána v souvislosti s oprávněným zájmem 
správce osobních údajů na poskytování přímého marketingu (zasílání 
obchodních sdělení, newsletterů, realizace marketingových akcí).  

 

4) Doba uchování osobních údajů 

 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv  
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem  
pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nebo do odvolání Vašeho 
souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena jakákoliv zákonná povinnost 
správce vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním.  

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

 

5) Předávání osobních údajů 

 Získané osobní a kontaktní údaje nejsou primárně předávány třetím subjektům. 

 Kromě zákonných důvodů může k předání osobních údajů třetímu subjektu dojít 
pouze v případě dokládání praxe pro účely splnění kvalifikačních požadavků 
v oblasti dalšího vzdělávání kouče či supervizního dohledu. Příjemce/třetí 
subjekt tato data použije pouze k uvedenému účelu.  

 

6) Vaše práva 

 Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování 

dle čl. 18 GDPR 
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu 

nebo email správce uvedený ve znění těchto podmínek. 

 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, 
že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

 

 



7) Zabezpečení osobních údajů 
 

 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů 
v listinné podobě. Zároveň prohlašuje, že k Vašim osobním údajům nemají 
přístup další osoby.  

 

8) Cookies 
 

 Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní 
aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací  
o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na internetovou 
prezentaci, a pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Jsou 
posuzovány v podobě hromadného celku a jsou označovány jako 
pseudonymizované. Internetovou prezentaci lze používat i v režimu, který 
neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu, tedy je možné 
odmítnout ukládání a zpracování cookies úpravou nastavení prohlížeče.  
V takovém případě nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu internetové 
prezentace, když jsou cookies zakázány.  

 

9) Závěrečná ustanovení  
 

 Odesláním kontaktních údajů či objednávky prostřednictvím internetového 
formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních 
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Souhlas stvrzujete zaškrtnutím 
příslušného okénka internetového formuláře. Správce je oprávněn tyto 
podmínky změnit a novou verzi zveřejnit na svých internetových stránkách.  
 

 Internetová doména hledejsebe.cz může obsahovat hypertextové odkazy  
na internetové stránky jiných osob, za jejichž obsah ani kvalitu služeb správce 
neodpovídá.  
 

 Obsah internetové prezentace na doméně hledejsebe.cz je chráněn autorským 
zákonem. Žádná část prezentace nesmí být vcelku nebo zčásti kopírována, 
přenášena elektronicky či jinak, upravována, ani použita bez vědomí správce  
a jeho předchozího souhlasu.  

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2021. 

 


