INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje, zde najdete informace o jejich zpracování.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou, tedy Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování
osobních údajů.
Podle těchto předpisů jsme povinni sdělit Vám tyto informace:
KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
WeFit 4U s. r. o.
Adresa:
Třeboradická 1070/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8, Česká republika
IČO:
090 50 515
Zapsaná v:
Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329854
e-mail:
info@lukasvrana.cz
(dále jen “Správce”).
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme Vaše běžné osobní údaje: jméno a e-mail, resp. údaje, které jste uvedli v
kontaktním formuláři na web stránce www.lukasvrana.cz v sekci „Poradna“, v sekci
„Kontakt“ nebo prostřednictvím komentáře u článku (dále jen “web stránka”).
PROČ JE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zpracování odpovědi na Váš dotaz, který jste nám
zaslali formou kontaktního formuláře na web stránce v sekci „Poradna“, v sekci „Kontakt“
nebo prostřednictvím komentáře u článku.
JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 měsíců ode dne doručení kontaktního
formuláře, resp. po dobu trvání souhlasu. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje
bezpečně zlikvidovány.
JSME OPRÁVNĚNI KE ZPRACOVÁNÍ?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení o ochraně osobních údajů. Se zpracováním osobních údajů souhlasíte zaškrtnutím
políčka před odesláním kontaktního formuláře na web stránce v sekci „Poradna“, v sekci
„Kontakt“ nebo prostřednictvím komentáře u článku.
KOMU DALŠÍMU MOHOU BÝT POSKYTNUTY?
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:
1. Ing. Lukáši Vránovi,

2. správci webové stránky www.lukasvrana.cz,
3. externím konzultantům.

BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁNY DO JINÉ ZEMĚ?
Jako Správce nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předat do třetí́ země̌ nebo mezinárodní
organizaci.
POUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ?
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování.
JAKÉ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Jako subjekt údajů máte ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů následující práva:
1.právo na přístup k informacím,
2.právo na odvolání souhlasu,
3.právo na opravu,
4.právo na výmaz,
5.právo na přenositelnost údajů,
6.právo podat stížnost dozorovému orgánu.
Kromě uvedených práv máte právo na soudní a mimosoudní ochranu podle platných právních
předpisů.
1. Právo na přístup k informacím
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše
osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím
o:
• účelu zpracování osobních údajů,
• kategorii zpracovávaných osobních údajů,
• identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní
údaje poskytnuté,
• době uchovávání osobních údajů, nebo informaci o kritériích jejího určení,
• Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
• právu podat stížnost dozorovému orgánu,
• existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.
Informace na základě Vaší žádosti Vám poskytneme bez zbytečného odkladu
2. Právo na odvolání souhlasu

Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu. Máte tedy právo kdykoliv
svůj souhlas s jejich zpracováním odvolat. Odvolání souhlasu má účinnost do budoucna.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na
souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat, např. prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu: info@lukasvrana.cz nebo poštou na naši adresu uvedenou v úvodu této
Informace.
3. Právo na opravu
Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu, na základe Vaší žádosti, opravili nesprávné
osobní údaje, které se týkají Vaší osoby a v případě, pokud jsou neúplné, aby jsme je doplnili.

4. Právo na výmaz
Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z těchto
důvodů:
a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány,
b. odvoláte-li souhlas ke zpracování osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel (viz
bod 2. Právo na odvolání souhlasu),
c. osobní údaje zpracováváme nezákonně,
d. důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle Zákona, zvláštního předpisu nebo
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
Pokud jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat, informujeme o této povinnosti ostatní
správce (resp. zpracovatele), kteří zpracovávají Vaše osobní údaje se žádostí, aby tito správci
(resp. zpracovatelé) vymazali odkazy na Vaše osobní údaje a jejich kopie nebo opisy.
5. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto
osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud se zpracovávání Vašich
osobních údajů provádí automatizovanými prostředky.
6. Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že jsme v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů porušili
Nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu – Úřadu
pro ochranu osobních údajů ČR na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
formulář a postup:

https://www.uoou.cz/
chci%2Dpodat%2Dstiznost%2Dna%2Dspravce%2Dnebo%2Dzpracovatele/ds-4454/
archiv=0&p1=2611
INFORMACE O COOKIES A JINÝCH NÁSTROJÍCH
Soubory cookies jsou malé textové soubory obsahující název navštívené stránky, platnost a
předdefinovanou hodnotu. Ukládají se do složky Vašeho prohlížeče. Při opětovné návštěvě
webové stránky, která soubor vytvořila, jí mohou být prohlížečem znovu odeslány. Cookies,
které používáme, nepoškozují Váš počítač ani jiná zařízení používaná k prohlížení internetu.
Na naší webové stránce užíváme soubory cookies za účelem fungování webové stránky,
měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování
návštěvníků na webové stránce.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající
se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku
a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Tudíž sběr
cookies za tímto účelem nelze považovat za zpracování osobních údajů
Na naší webové stránce budeme zpracovávat níže uvedené soubory cookies s uvedenými
účely a dobou zpracování:
Základní, provozní cookies
Typ

Název

Účel

Maximální doba
zpracování

26 měsíců nebo dle
Cookies
Získání statistických informací pro
G o o g l e
nastavení, resp. způsobu
třetích
běžnou analýzu provozu na webu
Analytics
využití internetového
stran
a jeho zlepšování
prohlížeče

Další informace:
Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
1. Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
2. Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/
privacy/#nosharing
Více o cookies a jejich širším využití naleznete také zde:
Microsoft Cookies průvodce: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)
Při zpracovávání osobních údajů přijímáme všechna nevyhnutná bezpečnostní a technická
opatření tak, aby byla zachována jejich ochrana v maximálně možní míře.

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními
předpisy, nebo jste nenašli jste všechny informace, které Vás zajímají, kontaktujte nás
na e-mail:
info@lukasvrana.cz

Verze platná a účinná od: 15.3.2020

