
Zpracování a ochrana osobních údajů 
Následující zásady jsou platné od 1.1. 2022 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (,,GDPR“). 

1. Správce osobních údajů 

Správce osobních údajů získaných na webu www.vyzivaslenkou.cz je poskytovatel nabízených 
služeb, tj. Mgr. et Mgr. Lenka Kohútová, Ph.D. (dále jen „Správce“), se sídlem Ke Mlýnu 130, 
J. Hradec, 377 01, IČ: 03934942  

2. Způsob získávání osobních údajů 
Osobní údaje získává Správce přímo od subjektů údajů, a to v listinné nebo digitální podobě 
(tj. vyplnění online formuláře na https://vyzivaslenkou.cz/)  

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů  

V případě přihlášení k newsletter jsou zpracovávány:  

1. e-mailová adresa  

V případě osob kupujících služby jsou zpracovávány:  

1. jméno, příjmení 
2. datum narození 
3. telefonní číslo 
4. adresa (ulice, město, PSČ, Země) 
5. e-mailová adresa 
6. a další poskytnuté fakturační údaje   

4. Účel a délka zpracování osobních údajů  

1. Zasílání obchodního sdělení. 

Lidem, kteří poskytnou svůj souhlas se zasíláním newsletteru, zasílá Správce několikrát do roka 
informace týkajících se akcí, kurzů a nových článků na webových stránkách 
www.vyzivaslenkou.cz. Pro tyto účely je evidována pouze e-mailová adresa. Údaje jsou 
uchovávány do doby, než je odebrán souhlas se zasíláním novinek. Odvolat souhlas lze pomocí 
odhlašovacího odkazu v zápatí každého emailu nebo zasláním žádosti o “Odvolání souhlasu” na 
e-mailovou adresu info@vyzivaslenkou.cz. 

https://vyzivaslenkou.cz/
http://www.vyzivaslenkou.cz/


 

2. Plnění závazků plynoucích s poskytováním služby  

Při objednání a zakoupení služby jsou zpracovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, 
e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje jsou zpracovány 
pro vystavení účetních dokladů a pro zaslání organizačních informací zákazníkům. Kontaktní údaje 
(tj. telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou uchovávány po dobu plnění služby. Fakturační údaje 
jsou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona č. 563/1991 jsou uchovány dalších 
5 let od skončení účetního období, do kterého dané účetní doklady spadají.  

5. Způsob zpracování o ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostředníctvím výpočetní 
techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech 
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce 
technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávěnému nebo nahodilému přistupu k osobním údajům, jejich změně, či ztrátě, 
neoprávněných přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, či jinému zněužití osobních údajů.  

 6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 
Příjemci osobních údajů jsou kromě Správce osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci 
plateb na základě smlouvy, nebo osoby zajišťující marketingové služby. Všichni subdodavatelé se 
na základě smluvního vztahu zavazují nakládat s osobními údaji bezpečně a dle předpisů GDPR. 

7. Práva subjektů údajů  

Subjekty údajů mají následující práva:  

A) Kromě situací, kdy zpracování a uchování osobních údajů je vyžaduje zákon, mají právo 
kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: 

• Pomocí interaktivního odkazu na konci každého obchodního sdělení.  
• Zasláním žádosti na e-mailovou adresu Správce info@vyzivaslenkou.cz 

B) Právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popř.omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to zasláním na e-mailovou adresu 
info@vyzivaslenkou.cz 
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