
Informování o zpracování osobních údajů 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů 

(dále jen „GDPR“). 

Správce osobních údajů Mgr. Olga Novotná se sídlem Braunerova 2325/10, 180 00, Praha 8 - Libeň, 

IČ: 01356488 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich 

osobních údajů a o vašich právech. 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v 

souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce 

shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných 

povinností správce. 

 

Zdroje osobních údajů 

o přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, sociální sítě, vizitky aj.) 

o veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský 

rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) 

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

Údaje zpracovávané o klientech: 

o adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů v elektronické a papírové 

formě (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, 

lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní 

adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 

o popisné údaje (např. bankovní spojení, fakturační údaje) 

o další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

 

Účel zpracování osobních údajů 

o účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

o jednání o smluvním vztahu 

o plnění smlouvy 

o ochrana práv správce 

o plnění zákonných povinností ze strany správce 

o ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce. Osobní údaje 

se zpracovávají v listinné a elektronické podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu 

a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění 

ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým 

mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou 

povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 



 

Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými ve smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu 

nezbytně nutnou plynoucí z příslušných právních předpisů. Po uplynutí doby uchovávání osobních 

údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

Práva subjektu údajů 

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

o právo na přístup ke svým osobním údajům 

o právo na opravu osobních údajů, popř. omezení zpracování  

o právo na výmaz osobních údajů 

o právo vznést námitku proti zpracování 

o právo na přenositelnost údajů 

 

Pokud máte ke zpracování a ochraně vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište mi na e-mail 

ta@olganovotna.cz. 

Na zpracování a ochranu vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud by 

se vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 07. 2021. 

 


