Pravidla ochrany osobních údajů
Děkuji za Váš zájem a návštěvu na mých webových stránkách: http://jaknaprodejbytu.cz/ (dále jen
„webové stránky“). Ochranu soukromí a osobních údajů považuji za svoji prvořadou povinnost. Osobní
údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek a případně nákupu prostřednictvím
webových stránek, jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Zuzana Kleknerová, se sídlem Fojtíkova 2401, 269 01,
Rakovník – Rakovník II, Česká Republika, IČO: 880 77 501 (dále také jen „Správce“).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Při návštěvě webových stránek mohou být o Vás shromažďovány určité informace, jako jsou např.
anonymizovaná IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem
internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Rovněž mohou být
zpracovávány taktéž informace o Vašem chování na Webové stránce. Informace o Vašem chování na
webové stránce jsou však z důvodu zachování Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto
je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, mohou o Vás být
zpracovávány rovněž informace o Vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné
záznamy o selhání aplikace apod.)
Uchovány jsou pouze ty Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely sjednávání a plnění uzavřené
smlouvy, tedy Vaše jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a číslo bankovního účtu.

Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinností správce z uzavřené smlouvy, jednání
o uzavření kupní smlouvy a pro účely oprávněného zájmu správce.
Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytnost pro splnění smlouvy a oprávněný
zájem správce.
Oprávněným zájmem správce jsou vymáhání a obhajoba právních nároků správce, komunikace s Vámi
za účelem uzavření kupní smlouvy a zpracování osobních údajů zákazníků správce pro účely přímého
marketingu.

Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou být zásadně zpracovatelé využívaní správcem, a to
poskytovatelé IT řešení, platebních služeb, serverové infrastruktury, právních a účetních služeb. Jiným
subjektům Vaše osobní údaje správce poskytne pouze v případě, že je tak vyžadováno příslušnými
právními předpisy.

Doba uchovávání osobních údajů
Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste
správci sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, jsou uchovávány po dobu 4 let ode dne poskytnutí
sjednaného plnění, nestanoví-li příslušné právní předpisy dobu odlišnou. Po dobu 4 let jsou uvedené
osobní údaje uchovávány pro účely řádného vyřízení reklamací a pro účely obhajoby právních nároků
správce.
Některé Vaše osobní údaje je správce povinen uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy, a to zejména pokud jde o zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.

Vaše práva
Dle příslušných právních předpisů máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost
údajů. Dále máte právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás
zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány
nesprávné informace, na požádání je opravím.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je poslat emailem
na adresu info@jaknaprodejbytu.cz, na níž Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace,
ale i v případě podnětů nebo stížností.
Pokud jde o osobní údaje, které jsou vyžadovány v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, je
poskytnutí osobních údajů souvisejících s uzavřením kupní smlouvy smluvním požadavkem a je pro
účely uzavření kupní smlouvy a poskytnutí sjednaného plnění z mojí strany nezbytné. Neposkytnutí
uvedených osobních údajů má za důsledek nemožnost uzavření a plnění kupní smlouvy.

Cookies
Cookies používám k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho
optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To
vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se
mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze
cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

