S osobními údaji zacházíme s respektem a svědomitostí
Citlivý přístup k osobním údajům a dodržování veškerých legislativních požadavků při jejich
zpracování považujeme za svoji prvořadou povinnost.
Tento dokument tak shrnuje, jakým způsobem osobní údaje zpracováváme, a proč tak činíme.
Současně se také dozvíte, jak a kde uplatňovat vaše práva, která vám z titulu ochrany osobních údajů
náleží.

Kdo je správce?
Správcem vašich osobních údajů je občanské hnutí NESAHEJTE NÁM NA DĚTI- MÁME OČI
OTEVŘENÉ!,
Provozujeme webové stránky www.nesahejtenamnadeti.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme
v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou
dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?
O návštěvníky našich webů pečujeme s respektem a svědomitostí. Pokud budete mít jakékoliv otázky
či připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@nesahejtenamnaděti.cz

Rozsah osobních údajů a účel zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto
účelů):
Poskytování informací
Vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo nezbytně potřebujeme k možnosti odeslání informací a online
kontaktování vás za účelem možnosti podpory.
Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) použijeme k zasílání informačních sdělení. Pokud se přihlásíte
přes formulář na našem webu, chápeme jako Váš zájem posílat vám newslettery s aktuálními
informacemi. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.
V každém případě se můžete ze zasílání newsletterů a informačních e-mailů kdykoliv odhlásit
tlačítkem "odhlásit se" v patičce e-mailu, nebo zasláním informace na e-mail:
info@nesahejtenamnaděti.cz
Přímé informace skrz FB messenger
Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, dáváte nám souhlas se zasíláním krátkých
informací a aktualit. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávičky
po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání informací se můžete kdykoliv odhlásit, stačí
pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo "neposílat zprávy" a další informace vám na Messenger
od nás chodit nebudou.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší
dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši nejbližší spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí
a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními
silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou
v souladu s GDPR.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Poskytovatelé hostingu a serverových služeb a webových stránek
● Wedos.com - hosting webu
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ:
28115708
● Wix.com LTD – webová aplikace
Wix.com LTD ,40 Namal Tel Aviv, 6350671 Izrael DIČ: EU442008451

Analytické nástroje
● Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Marketing a zákaznická podpora
● Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme
veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití,
poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v České republice.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@nesahejtenamnadeti.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo
na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné
údaje, dále pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje
smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo
účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání
obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako
při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.
Tady potřebujeme na vyřízení vaší žádosti alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud
si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme
30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje,
které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete
o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou
vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.2.2021.

