
Zásady zpracování osobních údajů 

 

Chtěli byste se dozvědět, jak zacházíme s Vaším emailem nebo se chcete informovat, jak 

nakládáme s osobními údaji? Prosím přečtěte si tento dokument o ochraně osobních 

údajů podle GDPR. 

Naleznete zde přehled, jak sbíráme a využíváme Vaše osobní údaje. Níže jsou popsány i 

způsoby ochrany těchto dat a také Vaše možnosti, které ohledně tohoto máte. 

Osobní údaje, které sbíráme, nám pomáhají provozovat a zlepšovat web Hrajanek.cz, 

který provozuje rodinné centrum Společný stůl z.s.. Tím, že stránku používáte, nám 

dáváte souhlas se sběrem a využitím dat podle tohoto prohlášení. 

 

Jaké osobní údaje sbíráme? 

Při prohlížení našich stránek se Vám může nabídnout dobrovolné zadání emailu. Žádáme 

Vás o něj proto, abychom Vám mohli posílat newsletter s aktualitami, našimi akcemi a 

důležitými informacemi týkající se například změn otevírací doby. Slibujeme, že Vás 

našimi emaily nebudeme zahlcovat a budeme posílat jen relevantní informace. 

Pokud byste chtěli zasílání emailů zrušit, stačí napsat na email info@hrajanek.cz. 

Emaily nám pomáhá sbírat a uchovávat služba společnosti Sumo, kteří se řídí také GDPR 

zásadami: https://sumo.com/data-processing-agreement 

Uchovávání a ochrana dat 

Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouho dobu, tak abychom mohli zajistit 

výše uvedené. Zároveň dodržujeme zákonné lhůty vyplývající z GDPR nařízení. 

Velmi nám záleží na tom, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí, proto využíváme pro 

jejich zpracování jen jedné společnosti a máme zabezpečené stránky protokolem https. 

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám. 

Vaše práva na ochranu osobních údajů 

Podle GDPR nařízení máte právo na: 



 - přístup k osobním údajům 

 - opravu, resp. doplnění údajů 

 - výmaz údajů 

 - omezené zpracování údajů 

 - přenositelnost údajů 

 - právo vznést námitku 

 - právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s 

právními  či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování 

 

Kontakt 

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se Vašich osobních údajů na 

emailu info@hrajanek.cz, na telefonu 775 031 995 nebo na adrese Na Sadech 19, 370 

01České Budějovice. 

 


