Pro online vzdělávací a informační produkty.

Vážení a milý zákazníci,
jsem nesmírně potěšen, že jste navštívili stránky www.zivotpopraci.cz. Ujišťuji Vás, že ochranu vašich
osobních údajů beru vážně a ochrana vašeho soukromí je pro mne velmi důležitá při všech
obchodních aktivitách.
Ochranu osobních údajů, které získám během vaší návštěvy těchto stránek, zajišťuji v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Také sleduji vývoj v této oblasti
a přizpůsobuji se požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR).
Ivan Húšťava

Získávání a zpracování osobních údajů
Při vaší návštěvě webové stránky www.zivotpopraci.cz zaznamenají webové servery standardně IP
adresu, kterou vám přidělil poskytovatel internetu, dále webovou stránku, ze které uvedené stránky
navštívíte, datum a délku návštěvy. Tyto údaje slouží v přiměřeném rozsahu pro účely správy webu,
webové analytiky a pro marketingové účely.
Další osobní údaje se zaznamenají pouze tehdy, když je z vlastní vůle poskytnete v rámci objednání
produktu, registrace, ankety nebo při realizaci kupní smlouvy, či smlouvy o poskytování služeb.

Použití osobních údajů a postoupení
Vámi poskytnuté osobní údaje (např. e-mail) využívám k tomu, abych vás informoval o nabídkách
produktů či služeb, novinkách, případně k další komunikaci v rámci obchodní strategie. Účast na
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těchto informacích je dobrovolná a máte možnost kdykoliv se odhlásit. Možnost odhlášení naleznete
v každém e-mailu v jeho patičce.
Postoupení osobních údajů státním úřadům a institucím je prováděno pouze v rámci závazných
právních předpisů.
Třetím stranám zásadně vaše osobní údaje neposkytuji. Můžete si být jisti, že databázi kontaktů
nikomu neprodávám a ani kontakty nekupuji.

Bezpečnost
Ivan Húšťava přijímá dostupná technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby ochránil osobní
údaje získané prostřednictvím webové stránky www.zivotpopraci.cz proti neoprávněné manipulaci,
ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Antispamová politika
Webové stránky www.zivotpopraci.cz využívají aplikaci SmartEmailning pro e-mailovou komunikaci
se svými klienty a pro sběr kontaktů. Dodavatel aplikace SmartEmailing vytvořil vlastní antispamovou
politiku a spam netoleruje. Více o jeho antispamové politice si můžete přečíst na
https://www.smartemailing.cz/antispam-politika/. Ivan Húšťava jako provozovatel stránek
www.zivotpopraci.cz s touto antispamovou politikou souhlasí a zavázal se striktně ji dodržovat.

Právo na informace
Na požádání vám (podle možností v krátké době) písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o
vaší osobě ve své databázi. Vyvíjím maximální snahu o to, aby údaje byly správné a aktuální. Pokud
by se přesto stalo, že nejsou údaje aktuální, na požádání je neprodleně opravím.
Vaše dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete poslat na e-mail info@zivotpopraci.cz nebo
do datové schránky ID: On7n9s, případně písemně na adresu:
Ing. Ivan Húšťava, MBA
17. listopadu 247,
344 01 Domažlice
Cookies
Cookies jsou velmi malé soubory, které se uloží do paměti vašeho zařízení, ze kterého na webové
stránky přistupujete. Slouží k usnadnění navigace i k zajištění vyšší míry komfortu uživatele –
návštěvníka webové stránky. Pomocí cookies lze zjistit, zda jste již někdy ze svého zařízení navštívili
konkrétní webové stránky.
Ivan Húšťava využívá cookies pouze v nezbytně nutném rozsahu a to pro účely technické správy
webových stránek, pro zákaznickou administrativu a pro marketingovou podporu.
www.zivotpopraci.cz
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Používání cookies můžete ve svém internetovém prohlížeči deaktivovat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník vyplněním registračního nebo prodejního webového formuláře souhlasí se zařazením
osobních údajů, které vyplnil, do databáze správce Ing.Ivana Húšťavy, MBA, podnikající fyzické osoby
IČ: 05950601, se sídlem 17. listopadu 247, Domažlice, PSČ 344 01 a jejich následným zpracováním
pro marketingové účely a obchodní sdělení, prostřednictvím elektronických prostředků, v souladu se
Zákonem č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, v platném znění a to na dobu
do odvolání souhlasu.
Registrovaný zároveň uděluje odvolatelný souhlas s tím, aby mu Ivan Húšťava zasílal informace o
připravovaných akcích, nových produktech, článcích a o nabídce svých obchodních partnerů.
Ivan Húšťava se zavazuje respektovat plně důvěrný charakter získaných osobních údajů, případně
údajů o firmě a chránit je proti zneužití.

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali čtení tohoto prohlášení o ochraně vašich osobních údajů
a věřím, že náš vzájemný obchodní vztah bude vždy korektní a vzájemně prospěšný.

Ivan
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