
Oznáámeníá o ochráneě  osobníách úá dájúů  spolecěnosti (dáá le teázě  „Oznámení“) spolecěnosti Ján Blááhá, IČČ : 69274533, 
síádlem Jezěovy 18, 34012 ŠČvihov, kontáktníá teázě  ná bláhásoft@bláhásoft.cz (dáá le teázě  „organizace“) vytycěúje 
vzáá jemnáá  práává á povinnosti orgánizáce jáko spráávce osobníách úá dájúů  á fyzickyách osob jáko súbjektú úá dájúů  
v ráámci reálizáce ochrány osobníách úá dájúů , zíáskányách teázě  prostrěednictvíám online áktivit webú blahasoftcz 
(dáá le teázě  „Web“), poprě. dálsěíách webúů  provozoványách orgánizácíá, jehozě  je orgánizáce provozovátelem á 
práávníách jednááníá s Webem soúvisejíácíách tákto:

1. ÚÚ prává  ochrány  osobníách  úá dájúů  dle  tohoto  Oznáámeníá  vyplyáváá  ze  záákoná  cě.  101/2000 Šb.  o  ochráneě
osobníách úá dájúů , v úá cěinneám zneěníá, záákoná cě. 480/2004 Šb. o neěkteryách slúzěbáá ch informácěníá spolecěnosti,
v úá cěinneám zneěníá  á  Nárěíázeníá  Evropskeáho párlámentú á Rády (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dúbná 2016 o
ochráneě  fyzickyách osob v soúvislosti se zprácovááníám osobníách úá dájúů  á o volneám pohybú teěchto úá dájúů  á o
zrúsěeníá  smeěrnice  95/46/EŠ  -  obecneá  nárěíázeníá  o  ochráneě  osobníách  úá dájúů  (dáá le  teázě  „GDPR“),  úá cěinneá
k 25.05.2018, kdy v teěchto práávníách prěedpisech múů zěete náleázt sě irsě íá popis rozsáhú prááv á povinnostíá prěi
ochráneě  osobníách úá dájúů .

2t Zprácováávááme  á shromázěďújeme  poúze  osobníá  úá dáje  zíáskáneá  od  Váá s.  Osobníám  úá dájem  je  jákáákoliv
informáce, kteroú náám o sobeě  sdeě líáte, ánebo jsoú Vásěíám online jednááníám generováány áútomáticky á ná
záákládeě  kteryách Váá s lze identifikovát, nejcěásteě ji  jmeáno á prěíájmeníá, dátúm nározeníá,  bydlisěteě , dorúcěovácíá
ádresá, dálsěíá kontáktníá úá dáje záhrnújíácíá zprávidlá telefonníá cěíáslo, e-máilováá  ádresá, IP ádresá, MAČ ádresá,
cookies ápod. Nepoúzě íávááme zěáádneá  formy áútomátickeáho rozhodovááníá vcěetneě  Vásěeho profilovááníá.

3t Orgánizáce zprácovááváá  poúze osobníá úá dáje pro   konkreá tníá úá cěely ná záákládeě  práávníách záákládúů  . Prěedáávááme
Vásěe úá dáje jinyám (tzv.  zprácovátelúů m) jen ták, ábychom mohli splnit násěe vzáá jemneá  záá vázky, tedy náprě.
prěedáávááme Vásěe úá dáje ČČeskeá  posěteě  s.p.,  áby Váám mohlá objednáávkú dorúcěit.  Vásěe úá dáje neprěedáávááme
nikám mimo EÚ.

4t Vásěe osobníá  úá dáje zprácováávááme zprávidlá 10 let,  zejmeáná z dúů vodú á zpúů sobem dle árchivácěníá  lhúů ty
záákoná o DPH ánebo z dúů vodú expiráce soúhlású, byl-li údeě len. 

5t Násěe  weboveá  stráánky  vyúzě íávájíá  technologie  retárgetingú  od  slúzěby  Šklik  provozováneá  spolecěnostíá
Šeznám.cz.  Tá  náám  úmozěně úje  úkáá zát  náávsěteěvníákúů m,  kterěíá  jizě  projevili  záá jem  o  násěe  prodúkty,  násěe
reklámy v reklámníá síáti spolecěnosti Šeznám.cz.

6t Máá te práávo ná informáce, záhrnújíácíá  teázě  práávo ná prěíástúp ke svyám osobníám úá dájúů m zprácovááványách ú
náá s, práávo ná oprávú neprěesnyách úá dájúů ,  práávo byá t zápomenút vyámázem Vásěich osobníách úá dájúů ,  práávo
úplátit  omezeníá  zprácovááníá  ze  záákonnyách  dúů vodúů ,  práávo  ná  prěeneseníá  svyách  osobníách  úá dájúů  jinám,
náámitkú proti  jákeámúkoliv zprácovááníá  á sámozrěejmeě  tákeá  kdykoliv odvolát svúů j  soúhlás, byl-li  údeě len.
Vesěkeráá  sváá  práává  múů zěete  ú  náá s  úplátnit  jákkoliv,  nejvhodneě ji  vsěák  ná  e-máiloveá  ádrese:
info@bláhásoft.cz. Tíám vsěíám vsěák neníá dotcěeno Vásěe práávo steězěovát si ú ÚÚ rěádú ná ochránú osobníách úá dájúů
www.úooú.cz cěi úplátit sváá  práává ú soúdú.

7t V  prěíápádeě ,  zěe  orgánizáce  prodáá  cěi  koúpíá  jákoúkoliv  cěáá st  obchodníáho  záávodú  cěi  jinoú  obdobnoú
májetkovoú  hodnotú,  múů zěe  orgánizáce  prěedát  cěi  prěijmoút  Vásěe  úá dáje  prěedpokláádáneámú  prodejci  cěi
kúpújíácíámú tákoveá  májetkoveá  hodnoty á pokúd búde orgánizáce nebo neěktereá  jejíá  cěáá sti  prěevzáty trěetíá
stránoú, búdoú úá dáje, ktereá  orgánizáce nebo jejíá úzě iváteleá  cěi cělenoveá  májíá, jedníám z prěeváádeěnyách áktiv.
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