
Zpracování vašich osobních údajů  
 
Některé vaše osobní údaje jako subjektu údajů jsou nezbytné pro účely zpracování vaší 
poptávky, rezervace, objednávky, vystavení a zaslání faktury. Jiné osobní údaje nejsou pro 
zajištění vámi požadovaných či objednaných služeb nutné.  
 
Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávám vaše jméno a 
příjmení, e-mailovou adresu pro komunikaci s vámi e-mailem o vaší poptávce, rezervaci, 
objednávce, zaslání faktury. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, 
e-mailové adresy) slouží k tomu, abych vám zasílala informace v souvislosti s vaší 
poptávkou, rezervací, objednávkou, zasláním faktur.  
V kontaktním formuláři shromažďuji vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, či název 
organizace a e-mail, abych vám mohla zaslat informace k vaší poptávce, rezervaci, 
objednávce, zaslání faktury. 
Z důvodu plnění služeb a vydání daňového dokladu zpracovávám vaše osobní údaje: 
jméno a příjmení, email, fakturační adresa, u organizace jméno a příjmení, název 
organizace, email, IČ a fakturační adresa, abych mohla zpracovat poptávku služeb, 
rezervaci a objednávku služeb a vystavovat a archivovat faktury.  
 
Uchovávání osobních údajů probíhá po nezbytnou dobu za účelem odeslání informace k 
vaší poptávce, rezervaci, objednávce, vydání faktury a trvá rok nebo podle zákonem 
stanovenou dobu ode dne ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a 
zpracovatelem. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný 
zájem zpracovatele. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány.  

Zpracovatelem údajů jako správcem webu je Mgr. Nataša Michalová, Ph.D. (IČ 05438527, 
se sídlem Šmejkalova 2102/52, 616 00 Brno). 

Používání souborů cookie probíhá za účelem provozu webové stránky, analýzy 
návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Nastavení cookies chápu  jako 
oprávněný zájem správce webu. V nastavení některých internetových prohlížečů si můžete 
cookies zakázat.   

Máte právo dotázat se, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém 
rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Máte právo požádat o opravu či výmaz vašich 
osobních údajů. Jestliže některé osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou chybné nebo 
neaktuální, upozorněte mě na to. Máte kdykoli právo odejmout váš souhlas s výše 
uvedeným zpracováním vašich osobních údajů a jejich zpracování tak máte právo zamezit.  

Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost  zpracování osobních údajů v České 
republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

 

 


