
Ochrana osobních údajů 

Pokud jste návštěvníkem mého webu, odběratelem novinek nebo mým zákazníkem, 

svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. 

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v 

souvislosti s nařízením 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”). 

Kdo je správce 

Správcem osobních údajů na webu www.pomocteluidusi.cz, je Hana Dočkalová, 

IČO67065856, se sídlem Brno, Jurkovičova 461/15, zapsaná u Magistrátu města 

BrnoŽivnostenský list č. ev. 370220-4206-01, vydaný 31.5.1999. 

E-maily: hanka.dockalova@seznam.cz, hdockalova@centrum.cz. Vaše osobní údaje 

zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým 

účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se 

zpracováním budou pomáhat, např. zasílat zboží. 

Kontaktní údaje 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na 

některý z těchto e-mailů: . hanka.dockalova@seznam.cz, hdockalova@centrum.cz 

Prohlášení 

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 a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o 

ochraně osobních údajů a GDPR. 



Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro 

naplnění těchto účelů): 

Zasílání informací související s objednanou službou 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, telefon), zaslání sdělení. Jste-li mým zákazníkem, 

dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky 

zajímají. 

V případě nesouhlasu s dalším občasným zasíláním informací o novinkách v mé práci 

pro Vaši pohodu a zdraví  můžete tento souhlas odvolat zasláním NE ve zprávě Vaší 

odpovědi nebo mailu.. 

Pokročilý marketing na základě souhlasu 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích 

osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing., a to po dobu 5 let od udělení 

souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů. 

Fotografická dokumentace, reference 

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné 

reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze 

kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon 

nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak. 

Cookies 

Moje webové stránky procházíte v režimu, který nevyužívá sbírání osobních údajů. 

Předání osobních údajů třetím osobám 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními 

silami, využívám služeb zpracovatelů, kteří umí data ochránit. 

Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské 

unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí 

Evropské komise. 



  

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 mě prostřednictvím e-

mailu: hanka.dockalova@seznam.cz nebo hdockalova@centrum.cz. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami 

zpracování osobních údajů. 

Máte právo se odhlásit z občasného zaslánínewsletteru.  

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, 

ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V některých případech jsem vázána 

zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu 

stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které 

nejsou vázány jiným zákonem.  

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na 

základě mého oprávněného zájmu. Můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním 

odhlašovacího e-mailu. 

Mlčenlivost 

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních 

údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez 

vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

  

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů 

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými 

informacemi. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018. 
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