Oznáá meníá o ochráneě osobníách úá dájúů spolecě nosti (dáá le teá zě „Oznámení“) spolecě nosti Ján Bláá há, IČČ : 69274533,
síádlem Jezě ovy 18, 34012 ŠČ vihov, kontáktníá teá zě ná bláhásoft@bláhásoft.cz (dáá le teá zě „organizace“) vytycě úje
vzáá jemnáá práá vá á povinnosti orgánizáce jáko spráá vce osobníách úá dájúů á fyzickyá ch osob jáko súbjektú úá dájúů
v ráá mci reálizáce ochrány osobníách úá dájúů , zíáskányá ch teá zě prostrě ednictvíám online áktivit webú blahasoftcz
(dáá le teá zě „Web“), poprě . dálsě íách webúů provozoványá ch orgánizácíá, jehozě je orgánizáce provozovátelem á
práá vníách jednáá níá s Webem soúvisejíácíách tákto:

1. ÚÚ prává ochrány osobníách úá dájúů dle tohoto Oznáá meníá vyplyá váá ze záá koná cě . 101/2000 Šb. o ochráneě
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osobníách úá dájúů , v úá cě inneá m zneě níá, záá koná cě . 480/2004 Šb. o neě kteryá ch slúzě báá ch informácě níá spolecě nosti,
v úá cě inneá m zneě níá á Nárě íázeníá Evropskeá ho párlámentú á Rády (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dúbná 2016 o
ochráneě fyzickyá ch osob v soúvislosti se zprácováá níám osobníách úá dájúů á o volneá m pohybú teě chto úá dájúů á o
zrúsě eníá smeě rnice 95/46/EŠ - obecneá nárě íázeníá o ochráneě osobníách úá dájúů (dáá le teá zě „GDPR“), úá cě inneá
k 25.05.2018, kdy v teě chto práá vníách prě edpisech múů zě ete náleá zt sě irsě íá popis rozsáhú práá v á povinnostíá prě i
ochráneě osobníách úá dájúů .
Zprácováá váá me á shromázě ďújeme poúze osobníá úá dáje zíáskáneá od Váá s. Osobníám úá dájem je jákáá koliv
informáce, kteroú náá m o sobeě sdeě líáte, ánebo jsoú Vásě ím
á online jednáá níám generováá ny áútomáticky á ná
záá kládeě kteryá ch Váá s lze identifikovát, nejcě ásteě ji jmeá no á prě íájmeníá, dátúm nározeníá, bydlisě teě , dorúcě ovácíá
ádresá, dálsě íá kontáktníá úá dáje záhrnújíácíá zprávidlá telefonníá cě íáslo, e-máilováá ádresá, IP ádresá, MAČ ádresá,
cookies ápod. Nepoúzě íáváá me zě áádneá formy áútomátickeá ho rozhodováá níá vcě etneě Vásě eho profilováá níá.
Orgánizáce zprácováá váá poúze osobníá úá dáje pro konkreá tníá úá cě ely ná záá kládeě práá vníách záá kládúů . Prě edáá váá me
Vásě e úá dáje jinyá m (tzv. zprácovátelúů m) jen ták, ábychom mohli splnit násě e vzáá jemneá záá vázky, tedy náprě .
prě edáá váá me Vásě e úá dáje ČČ eskeá posě teě s.p., áby Váá m mohlá objednáá vkú dorúcě it. Vásě e úá dáje neprě edáá váá me
nikám mimo EÚ.
Vásě e osobníá úá dáje zprácováá váá me zprávidlá 10 let, zejmeá ná z dúů vodú á zpúů sobem dle árchivácě níá lhúů ty
záá koná o DPH ánebo z dúů vodú expiráce soúhlású, byl-li údeě len.
Násě e weboveá stráá nky vyúzě íávájíá technologie retárgetingú od slúzě by Šklik provozováneá spolecě nostíá
Šeznám.cz. Tá náá m úmozě něúje úkáá zát náá vsě teě vníákúů m, kterě íá jizě projevili záá jem o násě e prodúkty, násě e
reklámy v reklámníá síáti spolecě nosti Šeznám.cz.
Máá te práá vo ná informáce, záhrnújíácíá teá zě práá vo ná prě íástúp ke svyá m osobníám úá dájúů m zprácováá ványá ch ú
náá s, práá vo ná oprávú neprě esnyá ch úá dájúů , práá vo byá t zápomenút vyá mázem Vásě ich osobníách úá dájúů , práá vo
úplátit omezeníá zprácováá níá ze záá konnyá ch dúů vodúů , práá vo ná prě eneseníá svyá ch osobníách úá dájúů jinám,
náá mitkú proti jákeá múkoliv zprácováá níá á sámozrě ejmeě tákeá kdykoliv odvolát svúů j soúhlás, byl-li údeě len.
Vesě keráá sváá práá vá múů zě ete ú náá s úplátnit jákkoliv, nejvhodneě ji vsě ák ná e-máiloveá ádrese:
info@bláhásoft.cz. Tíám vsě íám vsě ák neníá dotcě eno Vásě e práá vo steě zěovát si ú ÚÚ rě ádú ná ochránú osobníách úá dájúů
www.úooú.cz cě i úplátit sváá práá vá ú soúdú.
V prě íápádeě , zě e orgánizáce prodáá cě i koúpíá jákoúkoliv cě áást obchodníáho záá vodú cě i jinoú obdobnoú
májetkovoú hodnotú, múů zě e orgánizáce prě edát cě i prě ijmoút Vásě e úá dáje prě edpokláá dáneá mú prodejci cě i
kúpújíácíámú tákoveá májetkoveá hodnoty á pokúd búde orgánizáce nebo neě ktereá jejíá cě áásti prě evzáty trě etíá
stránoú, búdoú úá dáje, ktereá orgánizáce nebo jejíá úzě iváteleá cě i cě lenoveá májíá, jedníám z prě eváá deě nyá ch áktiv.

