
GDPR


Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší 
důvěry a proto je zde v souladu s férovým jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním 
údajů připraven následující text. 
Jeho účelem je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech 
a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v  souladu s  evropským Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR – General Data Protection 
Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 
101/2000 Sb.

Správce údajů

Ing. René Eichenmann 
IČO 74969404 
K Nemocnici 1198, Hořovice PSČ: 268 01, 

Prohlášení správce

Prohlašuji, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s  nimi zacházeno v  souladu 
s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňuji 
všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o 
ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

• Z vašich osobních údajů využívám a uchovávám pro potřeby plnění zakázek: 
Jméno a příjmení, telefon, email, případně adresa (vždy pro identifikaci a komunikaci), 
pohlaví (pro potřeby oslovení).

• Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu a identifikace zákazníka, 
případně pro zaslání pozvánky nebo upozornění na nový článek, novinku na blogu, 
pozvánku na akci, kde vystupuje René Junior nebo ve spolupráci s ním. Kontakty také 
mohou být využívány v případě nečekané změny termínu ze strany poskytovatele.

• Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, 
případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci. 

• Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb 
Google Analytics tzv. cookies a základní statistiku návštěvnosti. V  rámci tohoto jsou 
anonymně analyzovány údaje, jako je vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak 
dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro 
lepší cílení reklamy, ale pouze pro zlepšování kvality poskytovaných informací a jejich 
formy.



Zabezpečení a ochrana osobních údajů

• Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s  vaším vědomím a poskytujete je pro 
potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v 
případě účetnictví).

• Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny.

•

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s  výjimkou poskytovatele 
webových, emailových a on-line platebních služeb, společnosti Active 24, Centrum.cz, 
Clipsan a Comgate (např. v rámci uložené zabezpečené a šifrované emailové komunikace 
nebo při zpracování online objednávky a platby). Jejich chráněná databáze rovněž 
podléhá nařízení GDPR. Kopie vydaných faktur a daňových dokladů zpracovává jednou 
za rok externí účetní, také vázána mlčenlivostí a pravidly GDPR, vůči svým klientům.


	GDPR

