Poučení o zpracování osobních údajů návštěvníků, příznivců a zákazníků webu

Vážení a milí příznivci a 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 i neobchodních aktivitách.
Dovolte, abych Vás informoval v souladu s čl. 13 GDPR o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje a
o tom, jaká jsou Vaše práva.
Ivan

Web Život po práci zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními
předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen
„Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí
(dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů
Jsem správce osobních údajů na webu www.zivotpopraci.cz a určuji, jak a za jakým účelem budou
Vaše osobní údaje zpracovány.

Ing. Ivan Húšťava, MBA
podnikající fyzická osoba IČ: 05950601,
se sídlem 17. listopadu 247, Domažlice, PSČ 344 01
Nemám další zaměstnance a jsem proto jedinou kontaktní osobou. Další možnosti jak mne
kontaktovat naleznete na webu v sekci Kontakty.
www.zivotpopraci.cz
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Účel a doba zpracování osobních údajů
I. Obchodní účely
Pokud se rozhodnete zakoupit některý z mých produktů nebo službu, vyplníte objednávkový formulář
s údaji nezbytnými k tomu, aby mohl obchodní vztah fungovat a abych Vám mohl vystavit fakturu.
Jedná se o údaje:
Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail (případně telefonní číslo).
V případě, že požadujete vystavení faktury a jste podnikatelem nebo právnickou osobou, tak vyplníte
Vaše IČ a DIČ.
Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího a realizaci obchodu, včetně nezbytných
účetních operací a vystavení daňových dokladů.
Realizace plateb (platební kartou a přímou platbou přes elektronické bankovnictví) probíhá
prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay a údaje o platebních kartách a číslech účtů
neshromažďuji.
Osobní údaje získané za realizace obchodního vztahu budu zpracovávat po dobu vyřízení a zaplacení
objednávky a podle zákona dalších 10 let od jeho ukončení.

II. Marketingové účely
Pro marketingové účely eviduji naprosto minimální údaje na základě Vašeho souhlasu projeveného
zaškrtnutím příslušných políček. Jedná se o údaje: Jméno (proto, abych Vás mohl oslovit) a e-mailová
adresa.
Tyto údaje můžete vložit do příslušného formuláře, pokud se chcete přihlásit k odběru informací o
nových článcích na blogu.
Další možností je vyplnění formuláře při objednávání některého bezplatného produktu nebo služby.
Třetí možností je vyplnění přihlašovacího formuláře na některé ze sociálních sítí (Facebook, Twitter a
jiné).
Také mi můžete tyto údaje poskytnout například při e-mailové, osobní, nebo telefonické komunikaci.
Po zadání e-mailové adresy a kliknutí na příslušné tlačítko (Odeslat, Objednat a pod) se Váš e-mail
zařadí do databáze neověřených kontaktů a automaticky Vám bude zaslán ověřovací e-mail. Jedná se
o postup zvaný double opt-in (dvojí ověření). Prokliknutím na odkaz uvedený v e-mailu dojde
k potvrzení vaší adresy a Vy máte zároveň jistotu, že jste zadali své kontaktní údaje skutečně pro web
Život po práci.

www.zivotpopraci.cz
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Co můžete očekávat od tzv. marketingových účelů?
Rozhodně Vás nebudu často obtěžovat zasíláním mnoha e-mailů. Občas (zpravidla 1 x za měsíc) Vám
pošlu odkaz na nové články na blogu, nebo na online produkty, které mohou být dostupné zdarma,
nebo mohou být placené (e-bok, návod, zaškrtávací seznam, krátké video, webinář apod.).
Občas Vám mohu poslat odkaz na článek nebo jiný on-line obsah od jiných osob. Vždy to ale bude
v souvislosti s obsahem webu Život po práci a bude se jednat o obsah, o kterém usoudím, že by Vás
mohl zaujmout. Rozhodně Vám nebudu posílat odkazy na reklamy nebo obsah, který nesouvisí
s posláním a náplní mého webu. Je na Vás, zda se na odkaz podíváte nebo ne.
Údaje uchovávám do doby než svůj souhlas odvoláte. V takovém případě Vám nic dalšího nebudu
posílat, pokud svůj souhlas sami neobnovíte.

Odvolat souhlas lze jednoduše jediným kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí každého e-mailu,
který Vám od mne přijde. Proces odhlášení proběhne automaticky, nemusíte své rozhodnutí nijak
zdůvodňovat a ani já Vás nebudu dál obtěžovat dotazy na důvod odvolání souhlasu.
V případě, že jste zaklikli „Líbí se mi“ na FB stránce nebo pod článkem blogu, můžete se kdykoliv
odhlásit z FB skupiny kliknutím na „Už se mi to nelíbí“.

III. Procházení webu – 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.
V případě, že užíváte mé produkty a služby, nebo se pohybujete po www.zivotpopraci.cz, mohou se
sbírat údaje o návštěvách těchto stránek a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu
a chování na webových stránkách. Chováním je míněno jako dlouho jste na stránkách byli, ze které
stránky jste přišli a kdy jste odešli.
Tyto údaje nelze přiřadit některé konkrétní osobě. Jedná se o automatizované získávání a lze je
využít pro zlepšování služeb a statistiky. Tyto údaje budu používat maximálně po dobu jednoho roku.
Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zvláštní kategorii osobních údajů (podle čl. 9 GDPR) nezpracovávám

www.zivotpopraci.cz
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Zabezpečení a ochrana Vašich údajů
Pro zpracování údajů využívám neautomatizované i automatizované prostředky. Všechny údaje jsou
uložené na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
Pro zpracování údajů využívám moderní aplikace a služby (SmartEmailing, FAPI, Mioweb), které jsou
vyvíjeny v ČR a odpovídají stupni technického rozvoje a neustále jsou upravovány a vylepšovány tak,
aby snižovaly míru rizika zneužití.
Přijal jsem taková technická a organizační opatření, která zamezují poškození, zničení nebo zneužití
osobních údajů a to po celou dobu jejich zpracování.

Poskytování a zpřístupňování osobních údajů
Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů
(např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů
činných pro Život po práci, se kterými bude Život po práci při poskytování podpory spolupracovat.
Ujišťuji Vás, že nepředávám Vaše údaje do třetích zemí (např. do států mimo EU) ani do jiných zemí
EU. Rovněž Vaše údaje nepředávám ani neprodávám bez vašeho souhlasu žádné jiné třetí straně.
Pokud budou vaše údaje zpracovávat případně mí spolupracovníci, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní opatření. Mlčenlivost trvá i po skončení
závazkových vztahů se mnou.

Jako správce osobních údajů se zavazuji:
•
•
•
•

Plnit informační povinnost vůči svým příznivcům i zákazníkům, kteří mi poskytli své osobní
údaje podle platné legislativy
Umožnit osobám, které mi poskytly své osobní údaje (tzv.: „subjektům údajů“) výkon jejich
práv v souladu s platnou legislativou
Plnit všechny předepsané povinnosti správce a zpracovatele údajů
Komunikovat s Vámi při jakýchkoliv dotazech, stížnostech nebo námětech v oblasti ochrany
osobních údajů v co nejkratší možné době

Další informace a poučení
Pokud je Vám méně než 16 let a máte zájem o zasílání e-mailů o novinkách na webu, nebo o
objednávku bezplatného nebo placeného produktu nebo služby nabízených na webu Život po práci,
obraťte se prosím na své zákonné zástupce, aby tyto úkony provedli za Vás.
Zadáním svých osobních údajů potvrzujete, že Vám je více než 16 let.
www.zivotpopraci.cz
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Informace o Vašich právech (jako subjektech údajů):
Nařízení GDPR Vám jako subjektu údajů přiznává níže uvedená práva, která se jako správce údajů
snažím co nepřesněji naplňovat:
Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od webu Život po práci potvrzení,
zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním
údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech
stanovených GDPR) požádat Život po práci o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných
osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich
zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností
zpracování osobních údajů u Život po práci.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli
vznést u správce údajů webu Život po práci námitku proti zpracování jeho osobních údajů
zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Dobrého anděla nebo jiných osob (dle GDPR);
oprávněnými zájmy dle GDPR můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků
www.zivotpopraci.cz
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v GDPR právo získat své
osobní údaje od Život po práci a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového
úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto
dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu
osobních údajů .

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

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
www.zivotpopraci.cz
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