
 
 

 

Zásady ochrany osobních údajů 

 

Já, Tomáš Bartovský se sídlem V Malé Doubravce 339/15, 312 00, Plzeň - Doubravka, 
IČ: 73393231, jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek www.zednici-
plzen.cz či zákazníky informuji o zpracovávání těchto kategorií osobních údajů: 

 

1) Základní kontaktní údaje: 

a) Jméno a příjmení, 

b) e-mailová adresa, 

c) telefonní číslo. 

 

2) Údaje potřebné k uzavření smlouvy: 

a) Firma, 

b) adresa sídla, 

c) IČO, DIČ, 

d) bankovní spojení, 

e) druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, 

f) adresa realizace poskytované služby, 

g) objem poskytnutých služeb a jejich cena, 

h) podpis. 

 

3) Údaje o návštěvě webových stránek: 

a) IP adresa, 

b) informace o prohlížeči, hardwaru zařízení a chybách při prohlížení webových stránek. 

 

 



 
 

 

 

 

Jak budeme osobní údaje využívat, za jakým účelem a po jakou dobu? 

1. Základní kontaktní údaje jsou používány k tomu, abych Vás zpětně kontaktoval a podal 
Vám odpověď na Vaše dotazy či žádosti o kalkulaci. Tyto osobní údaje budu zpracovávat 
po dobu nutnou pro zodpovězení dotazu či výpočtu kalkulace, nejdéle však po dobu 
jednoho roku. Poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem a bez nich nebude možné 
poskytnout odpověď. 

2. Pokud z Vaší komunikace vyplyne zájem o mé služby, základní kontaktní údaje si 
ponechám za účelem možného uzavření smlouvy a to stále nejdéle po dobu jednoho roku. 

3. V případě, že dojde k uzavření smlouvy, budu zpracovávat jak Vaše základní kontaktní 
údaje, tak i údaje potřebné k uzavření smlouvy a to za účelem plnění smlouvy a zákonných 
povinností. Tyto údaje jsou potřeba pro řádné plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není 
možné mé služby týkající se smlouvy poskytnout. Údaje, které nejsou vyžadovány ze 
zákona o účetnictví, či jiného právního předpisu vyžadujícího po mně archivaci, budu 
uchovávat nejdéle po dobu jednoho roku od ukončení smluvního vztahu. 

4. Při návštěvě webových stránek dojde ke zpracovávání osobních údajů o návštěvě 
webových stránek. Tyto osobní údaje zpracovávám v rámci oprávněného zájmu 
zabezpečení výpočetní techniky a jsou zpracovávány nejdéle po dobu půl roku. 

 

Kdo má k Vašim údajům přístup? 

Kromě mě budou Vámi poskytované osobní údaje zpracovávat ještě zpracovatelé, kteří pro 
mě zajišťují webhostingové a mailové služby, účetní služby popřípadě stavební výpomoc. 

Dále v rámci plnění svých zákonných povinností předávám osobní údaje správním orgánům a 
úřadům stanoveným platnou legislativou. 

Všichni zpracovatelé se nacházejí v EU. 

 

Děti na webu 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Osobní údaje dětí mladších 15 let 
nezpracovávám. 

 



 
 

 

 

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů 

Právo na přístup k osobním údajům Vám umožní si kdykoliv zažádat o potvrzení, zda osobní 
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou, tak máte právo na přístup 
k těmto údajům a informacím za jakými účely jsou zpracovávány, v jakém rozsahu, komu jsou 
zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, 
omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování, odkud jsme osobní údaje získali a jestli 
na základě nich dochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování. 

Právo na opravu Vám umožňuje mě kdykoliv požádat o opravu nepřesných osobních údajů, 
které o Vás eviduji. 

Právo na výmaz znamená, že máte právo abych vymazal Vaše osobní údaje jestliže:  
- již nejsou dále potřeba pro účely, za kterými jsem je získal, 
- odvoláte souhlas nebo vznesete námitku proti zpracování a nebude převažovat žádný jiný 
oprávněný důvod pro zpracování, 
- osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, 
- jedná se o osobní údaje dětí shromážděné přes internetový portál,  
- nám to ukládá právní povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebude ověřeno, že zpracovávání je 
prováděno v souladu s právními předpisy, nebo existuje-li jiný právní důvod, který mi ukládá 
uchovávat údaje (např. soudní spory), musím omezit zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo na přenositelnost údajů Vám umožní si ode mne vyžádat osobní údaje, které o Vás 
zpracovávám na základě souhlasu či plnění smlouvy, ve strojově čitelném formátu a předat je 
jinému správci. 

Právo vznést námitku Vám umožňuje vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, 
pokud máte pochybnosti, zdali jejich zpracování je v souladu s právními předpisy. Na základě 
této námitky údaje přestanu zpracovávat, jestliže neprokážu závažné oprávněné důvody. 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit na e-mailové adrese mail@zednici-plzen.cz. Případné 
stížnosti pak můžete podat u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018. 
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