
 
Zásady zpracování osobních údajů 
Jsem potěšen Vaší návštěvou na mých webových stránkách a také Vaším zájmem. Beru ochranu Vašich 
soukromých údajů vážně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitou 
záležitostí, kterou beru na zřetel. 

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek a spolupráce se mnou, 
zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Takto získané osobní 
údaje jsou mnou jako správcem (Ing. Ján Kubek, Černého 835/22, 635 00 Brno-Bystrc, IČO 729 94 096) 
osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Zásadách. Zodpovídám za jejich 
ochranu a bezpečí. Seznamte se, prosím se zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením o 
ochraně osobních údajů, spíše známé jako GDPR. 

Bezpečnost 
Přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u mne vedené údaje proti 
manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií 
zlepšují.  

Právo na informace 
Na požádání Vám podle možnosti obratem a elektronicky podepsaným emailem oznámím, zda a jaké 
osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mé snaze o správnost údajů a aktuálnost byly 
zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. 

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na jan@kubek.cz, 
kde jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou 
legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše 
osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především: 

• Oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu; 

• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů; 

• umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o 
ochraně osobních údajů a GDPR. 



Cookies 

Používám cookies k tomu, abych mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho upravovat 
své webové stránky. Cookies jsou malé soubory, které se uloží na Váš pevný disk. Cookies se mohou 
využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na 
vašem počítači.  

Používání cookies pro mé stránky můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů: 

• Poskytování služeb, plnění smlouvy 
Vaše osobní údaje v rozsahu: email, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebuji k plnění 
smlouvy; 

• vedení účetnictví 
jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje: fakturační údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověl 
zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

Předání osobních údajů třetím osobám 
K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já a z principu je neposkytuji třetím stranám. Pouze pro 
zajištění správy webu používám software Google Analytics, zpracovatel Vašich osobních údajů je 
společnost Google LLC. Vaše osobní údaje má společnost Google LLC k dispozici po dobu 38 měsíců, poté 
dochází k jejích výmazu (anonymizaci). 

Pokud se v budoucnu rozhodnu využít další zpracovatele, budu klást odpovídající důraz na zabezpečení a 
kvalitu zpracování Vašich osobních údajů. 

Mlčenlivost 
Dovoluji si Vás ujistit, že kdokoliv, kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinen zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení našich závazkových vztahů. Bez Vašeho 
souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Předávání dat mimo Evropskou unii 
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 

  



Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv 
využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím emailu. Máte právo na informace, které je plněno již 
tímto informačním dokumentem se Zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mne 
můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na 
doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, 
domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste 
vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. 

Právo na přenositelnost 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při 
využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. 

Právo na výmaz (právo být zapomenut) 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše 
osobní údaje z mých systémů i ze systémů zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebuji minimálně 
60 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a musím například evidovat vystavené 
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažu všechny takové osobní údaje, 
které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na email. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností 
kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ocením, pokud nejprve budete o tomto podezření 
informovat mne, abych mohl zjednat nápravu, bude-li to v mých silách. 

Platnost 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují všechna předchozí ujednání 
související s ochranou osobních údajů. 


