Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Správce osobních údajů
Ing. Milan Procházka, Revoluční 16/3, Litoměřice, IČ: 67836232
Získávání osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme z poptávkových formulářů na webu www.charlotteconception.cz nebo přímým vyžádáním konkrétních údajů a jejich zaslání e-mailem
Evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu
Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?
Pro evidenci osob na moři – Crewlist,
Pro splnění vízových povinností
Pro zajištění letenek
Pro marketingové účely
Pro uskutečnění nákupu a prodeje zboží a služeb v souladu s platnou legislativou ČR
nebo daného státu
Změny, vymazání a odhlášení, právo na informace
Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli odhlásit
Na požádání vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné,
na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší
databáze, prosím, pište na adresu info@charlotte-conception.cz
Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas a po dobu danou
platnou legislativou ČR.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit
a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás
požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto
údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.
Ochrana a zabezpečení osobních údajů
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a
evropskou legislativou.
Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované
prostředky.
Údaje neposkytujeme třetím osobám, nesledujeme váš pohyb a preference na internetu
Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo
zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu,
nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat
výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou
podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných
právních předpisů.
Spolupracovníci, 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.
Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů
Prohlášení správce osobních údajů
Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a
tedy že:








Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo
zákonného právního titulu.
Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů
apod.
Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně
osobních údajů.
Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních
údajů.
Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně
osobních údajů.
Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních
údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Ing. Milan Procházka

