PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4, odst. 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 Ing. Lenka Říhová, IČ: 73192368, se sídlem Jaromíra
Matuška 12/24, 700 30 Ostrava-Dubina (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

Telefonní číslo: +420 775 931 887
E-mail: info@rihovaitaliano.cz

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobními údaji se podle čl. 4, odst. 1 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.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM A PROČ?
Zákonné zpracování

Účel

 odpověď na
poptávku zaslanou
přes kontaktní
formulář, e-mailem
nebo provedenou
telefonicky
 komunikace se
zákazníkem
v souvislosti
s realizací zakázky
a smluvního vztahu
zpracování osobních údajů
Plnění právních
v souvislosti s fakturací a
povinností vztahujících
se na správce – čl. 6, odst. jinými zákonnými
1, písm. c)
povinnostmi
Oprávněný zájem – čl. 6, běžná analýza návštěvnosti
odst. 1, písm. f)
webových stránek,
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odhalování chyb serveru a
webová sránka)
prevence podvodů a útoků
na server
Plnění smlouvy a
smluvního vztahu - čl. 6,
odst. 1, písm. b)

Druh osobních údajů

Zdroj údajů

 e-mailová adresa
 telefonní číslo
 jméno a příjmení

 kontaktní formulář
 jiné komunikační
kanály (e-mail,
telefon)

 jméno a příjmení
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 e-mail
 objednávka
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 údaje o prohlížení
webu
 zobrazené stránky
 akce na stránce
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webu

Příjemci osobních údajů
(subdodavatelé správce)
osobní údaje nejsou
poskytovány třetím
stranám

osobní údaje nejsou
poskytovány třetím
stranám
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 webhostingová
služba
 ev. další analytické
služby

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁM?
Vaše osobní údaje uchovávám výhradně po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a
mnou jako správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby
dojde k vymazání vašich osobních údajů.
V případě, že smluvní vztah nevznikne (tj. nedohodneme se na realizaci zakázky), veškeré vaše osobní údaje včetně zaslaných souborů bez
zbytečného odkladu vymažu.

COOKIES A WEBOVÁ STRÁNKA
Má webová stránka používá soubory cookies, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější služby. Tyto soubory slouží k rozlišování uživatelů
webových stránek. Má stránka může rovněž obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a
typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní
údaje, protože jim identita uživatele není známa (pokud uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů této třetí strany, jakou je např.
Google).
Pokud budete pokračovat v prohlížení mých webových stránek, předpokládám, že s použitím cookies souhlasíte.
Používání cookies můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

VAŠE PRÁVA
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15),
– právo na opravu osobních údajů (čl. 16), popřípadě omezení jejich zpracování (čl. 18),

– právo na výmaz osobních údajů (čl. 17),
– právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21),
– právo na přenositelnost údajů (čl. 20),
– právo odvolat souhlas se zpracováním.
V této souvislosti se na mne můžete kdykoli obrátit písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce, které se nacházejí v úvodu tohoto
dokumentu.
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.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů a jejich ochraně proti
jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti jejich neúmyslné ztrátě, zničení či poškození.
Tato pravidla mohou podléhat změnám, aby byla stále v souladu s platnou legislativní úpravou. Aktualizovaná verze pravidel bude zveřejněna na
internetových stránkách www.rihovaitaliano.cz.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 11. 2019.

