Vím, že možná neradi čtete dlouhé texty, avšak tento povinný text vás seznámí s tím, jak tento
web www.margaretakrizova.com sbírá a používá vaše osobní údaje, a jaké možnosti ohledně
ochrany a využívání svých osobních dat máte neboli toto je povinné prohlášení o ochraně
osobních údajů dle GDPR.
Osobní údaje, které sbíráme, nám pomáhají provozovat a zlepšovat web
margaretakrizova.com. Tím, že tento web využíváte, nám dáváte souhlas se sběrem a
využitím dat podle tohoto prohlášení.

OSOBNÍ ÚDAJE
Při procházení tohoto webu můžete narazit na možnost dobrovolně nám poskytnout některé
osobní údaje, které vás mohou přímo identifikovat nebo díky kterým vás můžeme
kontaktovat. Jedná se pouze o:
e-mailovou adresu
jméno, případně jméno a příjmení
možná mi taky někdy napíšete, v čem podnikáte a jak se vám v podnikání daří a v čem
se naopak nedaří
Tyto osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím
newsletteru nebo s jinou informací například o akcích, které chystáme.
Kdykoli můžete požádat, abychom vás přestali prostřednictvím e-mailu kontaktovat. Lze tak
učinit žádostí zaslanou na adresu margareta@margaretakrizova.com.
•
•
•

Je pro nás důležité vědět, která část obsahu webu vás zajímá, a která třeba méně. Proto
s pomocí tzv. cookies sbíráme údaje o tom, které části našeho webu jste navštívili, kdy a kolik
času jste na nich strávili, z jaké IP adresy jste k nim přistupovali, jaký prohlížeč a v jaké verzi
používáte, z jakého zařízení jste na ně přistupovali a podobná data.

COOKIES
Používáme cookies, abychom monitorovali vaši aktivitu na tomto webu a abychom tyto
informace uchovávali. Cookies jsou nahrávány do vašeho prohlížeče a uchovávány na vašem
zařízení nebo na našem serveru. Kdykoli můžete ve vašem prohlížeči použití cookies zakázat
nebo upravit.

POUŽITÍ DAT
Vaše osobní údaje můžeme využít k následujícím účelům:
•
•
•
•
•
•

Analýza stávajícího obsahu webu a příprava nového
Upozornění na novinky v našem obsahu a službách s ním souvisejících
Monitorování aktivity návštěvníků na webu
Umožnění správné funkce interaktivních nástrojů
Identifikace, prevence a odstranění technických problémů
Upozornění na novinky, nabídky, události, akce atd.

UCHOVÁNÍ DAT
Vaše osobní údaje a údaje o využití webu margaretakrizova.com uchováváme po nezbytně
dlouhou dobu, abychom mohli zajistit vše, co je uvedené v tomto prohlášení. Dodržujeme
přitom zákonné lhůty, které vyplývají z GDPR nařízení a z dalších zákonných norem
přijatých Českou republikou.

UMÍSTĚNÍ DAT
Vaše osobní údaje jsou uloženy především na serverech a počítačích umístěných v České
republice. Některé služby, které využíváme (například Google analytics a Facebook), mohou
mít data umístěná na serverech v rámci EU a mimo EU.

POSKYTNUTÍ DAT TŘETÍM STRANÁM
Vaše data uvedená v tomto prohlášení neposkytujeme žádným třetím stranám. Výjimkou jsou
okolnosti, kdy bychom je museli poskytnout ze zákonných důvodů pověřeným úřadům.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nařízení GDPR vám dává možnosti, jak můžete své osobní údaje chránit. Kdykoli nás můžete
požádat, abychom:
•
•
•
•
•

vám poskytli informace, které údaje o vás máme uložené
aktualizovali vaše osobní údaje
vymazali osobní údaje, které o vás máme uložené
přestali vaše osobní údaje využívat
anulovali váš souhlas s tímto prohlášením

Prosím vezměte v úvahu, že v těchto případech můžeme požadovat dostatečné ověření, že
osobní údaje, u kterých požadujete změnu nebo vysvětlení, se týkají skutečně vaší osoby.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY A WEBY
Náš web může odkazovat na jiné stránky a weby, které neprovozujeme. Pokud na takový
odkaz kliknete, budete přesměrování na web jiné strany. Zde budou platit jiná pravidla pro
ochranu osobních údajů, za která neručíme a která vám doporučujeme k přečtení.

KONTAKT
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení a ochrany osobních údajů na tomto
webu, prosím kontaktujte nás e-mailem na margareta@margaretakrizova.com.

