
Směrnice o ochraně osobních údajů 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice nastavuje principy ochrany získaných osobních údajů. 

2. Správcem o 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 Michaela Wostlová, IČ 
74827707, se sídlem Vl. Rady 984/31, České Budějovice, České Budějovice 6, PSČ 
370 08 (dále jen „Správce“). 

3. Kontaktní údaje správce: 

Jméno, Příjmení:  Michaela Wostlová 

Adresa:   Vl. Rady 984/31, České Budějovice, České Budějovice 6,  

PSČ 370 08 

 IČO:   74827707 

E-mail:  misawostlova@post.cz 

Telefon:  +420 604 558 888 

II. 
Práva a povinnosti 

1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Právo pracovat s osobními údaji má pouze Správce. 

3. Správce se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany osobních údajů a těmi jsou: 

i. Informovat subjekt údajů o jeho právech a povinnostech správce  

ii. Informovat subjekt údajů o stanoveném právní titulu, účelu zpracování a době 
zpracování jeho osobních údajů 

iii. Požadovat pouze takové osobní údaje, které jsou nutné pro výkon jejich 
činnosti 

iv. Evidovat osobní údaje pouze na určených dokumentech a v určených 
systémech 

v. Nepředávat žádné osobní údaje neoprávněným osobám 

4. Správce pracuje pro svou činnost s následujícími osobními údaji: Jméno, Příjmení, 
Telefon, Email, Bydliště, Fotografie. 
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III.  
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty subjektem údajů a které 
správce získal na základě plnění smlouvy. 

IV.  
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi subjektem 
údajů a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a souhlas subjektu údajů se 
zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 
odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v 
případě, že nedošlo k objednávce služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv 
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; při 
objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení 
objednávky (jméno, příjmení, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným 
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není 
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu 
čl. 22 GDPR. 

4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci. 

V.  
Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování 
nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu), po 
dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, 
nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

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

VI.  
Práva subjektu údajů 

1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjektu údajů: 

i. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

ii. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování 
dle čl. 18 GDPR, 

iii. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

iv. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

v. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 

vi. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu 
nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 

  



2. V případě potřeby komunikace se správcem ohledně záležitostí týkajících se zásad 
ochrany osobních údajů se může subjekt údajů obracet na správce prostřednictvím e-
mailu misawostlova@post.cz. 

3.  Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v 
případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. 

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, zejména zaheslování přístupů k osobním údajům, používání 
antivirového programu a šifrování, uzamykatelné prostory. 

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení  

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů 
potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém 
rozsahu přijímá. 

 2. S těmito podmínkami souhlasí subjekt údajů zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím 
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s 
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 
údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

Michaela Wostlová
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