
Prohlášení o zpracování osobních údajů   

 

( dále jen ,,GDPR “) 

 

Správce osobních údajů 

Bc. Monika Jaňurková, se sídlem Věstonická 432/2, Praha, 155 21  

IČ: 04518900 

E-mail: janurkova@tydenikpolicie.cz 

Jsem správcem osobních údajů ve smyslu GDPR získávaných prostřednictvím webového 

rozhraní  www.tydenikpolicie.cz  ( dále jen „TP “)  

 

Zpracování osobních údajů, účely a doba uchovávaní 

 
1. Pro obchodní účely 

Pro obchodní účely evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře. 

Údaje jsou nezbytné zejména pro identifikaci zákazníka jako kupujícího, realizaci smlouvy včetně nezbytných 

účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb. 

Osobní údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat pro obchodní účely po dobu vyřízení objednávky a pro 

účely plynoucí ze zákona (např. archivace faktur) budeme zpracovávat osobní údaje po dobu, která plyne ze 

zákona.  

Kontaktní údaje zákaznika předáváme Zpracovatelům a to dopravcům (Geis Parcel CZ s.r.o., Česká pošta , 

s.p.), které si zákazník vybere, jako možnost doručení a tak realizaci objednávky.   

Dalším zpracovatelem je společnost GoPay s.r.o., kterou využíváme jako platební bránu pro zaplacení 

objednávky zákazníka. O bezpečnosti vašich plateb se více dozvíte: 

https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html. 

Dále k vašim osobním údajům má nahodilý přístup programátor Marek Železný IČ: 03644618, správci server 

hostingu Jiří Čížek, Otakar Pýcha. Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.  

Zpracovatele nejsou oprávněny osobní údaje předávat třetím osobám.  

 

 

2. Zpracování údajů a Cookies 

Webovou stránku www.tydenikpolicie.cz  mediálně zastupuje společnost Impression Media, s.r.o. Více 

informací o zpracování údajů a cookies naleznete: 

http://www.impressionmedia.cz/files/Zasady-pouzivani-cookies-a-zpracovani-udaju-IM-19-4.pdf 
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Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
Dle  GDPR má zákazník právo na:  

1. Právo na přístup k osobním údajům 

2. Právo na opravu 

3. Právo na výmaz 

4. Právo na omezení zpracování 

5. Právo na přenos 

6. Právo vznést námitku proti zpracování 

7. Právo podat stížnost u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů 

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny. Správce webové stránky www.tydenikpolicie.cz  pravidelně 

kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku. TP používá taková bezpečností opatření, 

aby pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení.  

Přístup k osobním údajům je chráněn heslem. Nejsme odpovědni za zneužití vašeho účtu třetími osobami, pokud 

dojde k pochybení z vaší strany. Jste povinni přístupové údaje do účtu uchovávat v tajnosti.  

Zákazník své osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

  

Prohlášení správce osobních údajů 

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých zákazníkům splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované 

platnou legislativou, zejména GDPR, a tedy že: 

 zpracovávám osobní údaje svých zákazníků pouze na základě souhlasu, z důvodů plynoucích ze smlouvy 

nebo zákonného právního titulu, 

 všichni zpracovatele jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným 

účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny. 

 splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle GDPR, 

 umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle GDPR, 

 plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle GDPR, 

 

 

 

 

 

 

Tato informační povinnost je platná od 25. 5. 2018 
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