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Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
V souvislosti s novou směrnicí EU známou jako GDPR (čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) jsme přijali potřebná opatření v rámci využití a ochrany Vašich osobních údajů.
Společnost Jakub Voldřich - JVH TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 63283239, Kůsov 421, 384 73 Stachy (dále jen
„správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli služeb před zneužitím a zpracovává je v
souladu s platnou legislativou. Pověřencem správce je ustanoven pan Jakub Voldřich
(jakub.voldrich@gmail.com). Správce zajistil veškerá technická a organizační opatření pro
zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních
údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat.
Rozsah a účel spravovaných osobních údajů:
jméno, příjmení, titul: pro obchodní korespondenci
poštovní adresa:
pro obchodní korespondenci
emailová adresa:
pro komunikaci v rámci zakázky
telefonní číslo:
pro urychlení komunikace v rámci zakázky
Údaje, které poskytují uživatelé „dobrovolně“ slouží výhradně ke komunikaci a v souladu příslušnými
obecně závaznými právními předpisy. Údaje poskytnuté při kontaktování správce uživatelem (pomocí
webového formuláře nebo přímo), jsou využívány výhradně k oprávněnému zájmu vyřízení poptávky
či zakázky uživatele. Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce.
Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?
● V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které
správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich
zpracování, právo na přenositelnost jinému správci Vašich osobních údajů a právo na vznesení
námitky vůči jejich zpracování.
● Dozorovým orgánem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
Praha 7, www. uoou.cz.
● Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. V případě založení Vašeho klientského účtu, jsou
poskytnuté údaje nutným minimem, bez kterého nejsme schopni zajistit zakázku.
S jakýmkoliv dotazem se můžete obrátit na emailu Pověřence: (jakub.voldrich@gmail.com).
Jak dlouho vaše data uchováváme?
V případě poskytnutí Vašich osobních údajů v souvislosti s realizací zakázky budou Vaše osobní
údaje zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných
právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou těmito obecně závaznými právními předpisy.
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