
Provozovatel webu
Provozovatel webu David Odstrčil, se sídlem Vladislava Perutky 1271, 686 05, Uherské
Hradiště - Mařatice, je správcem osobních údajů svých klientů, které provádí v souladu s
Nařízením EU a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve spojení s
platnými právními předpisy, upravujícími odůvodněné náležitosti dokumentů a smluv, k jejich
platnosti se osobní údaje spravují a zpracovávají, archivují.

Informace o ochraně soukromí
Web je důsledně navržen s respektem k soukromí návštěvníků a uživatelů, takže jej můžete
procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Web nepoužívá cookies ani
jiné nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů, v souladu s
nařízením GDPR.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je
shromažďujeme

Kontaktní formulář

1) Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s
vyřízením vaší poptávky.

Jedná se o tyto údaje:

jméno a příjmení

e-mailová adresa

2) Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem vyřízení vaší poptávky.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3) Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu:

osobní údaje k vyřízení poptávky zpracováváme do doby, než Vaši poptávku vyřídíme.



Podmínky používání webu
Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných
stránek.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak,
není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou
tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením
zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem.


