Zásady ochrany osobních údajů
Čtěte, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR).
________________________________________
Kdo údaje sbírá
Vaše osobní údaje sbírá:
Mgr. Lucie Kovářová
IČO: 07162448
se sídlem Pod Kopečkem 547, 530 03 Pardubice
Kontaktní e-mail: info@luciekovarova.eu
________________________________________
Jaké údaje a proč sbírám
Kontaktování a poptávka služeb
V kontaktním formuláři sbírám jméno a e-mail, abych vám mohla odpovědět
dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy. V poptávkovém formuláři sbírám vaše
jméno, e-mail a název firmy pro budoucí plnění smlouvy, abych mohla připravit
návrh řešení a cenovou nabídku.
Objednávka služeb
Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbírám následující údaje:
jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ a fakturační adresu, abych mohla řádně
vyřídit vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů.
Jak dlouho údaje uchovávám
Zaslání poptávkového formuláře: po dobu 1 roku.
Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.
Kdo údaje zpracovává
Zpracovatelem údajů je:
Mgr. Lucie Kovářová (IČO 07162448, se sídlem Pod Kopečkem 547, 530 03
Pardubice), která provozuje tento web.
Wedos Internet a.s. jako poskytovatel uložiště na serveru, kde mohou být data
z poptávkového formuláře dočasně uložena.
Společnost Google jako provozovatel služby Google Analytics – zpracování
pouze pseudonymních dat ve formě cookies slouží pro běžné sledování provozu
na webových stránkách -viz dále.

________________________________________
Soubory cookies
Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) mohou být za osobní data
považována i soubory cookies, které při procházení webových stránek měří
například, jak dlouho se na stránce zdržíte nebo ze které stránky přicházíte.
Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení
zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce.
Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Jaké soubory cookie jsou používány
Název

Popis

Přístup

Platnost

_ga, _gat,
_gid

Měření chování návštěvníků
webu a jejich odlišení

Google
Analytics

2 roky, 1
minuta, 1 den

________________________________________
Na co máte právo
Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak
dlouho a kdo k nim má přístup.
Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
Kam se můžete obrátit
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními
předpisy, kontaktujte mě.
Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
________________________________________
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.1.2019.

