Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).
Dovolujeme si vás tímto informovat jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaká práva
máte v souvislosti s GDPR, které nabude účinnosti dnem 25.5.2018.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem vašich osobních údajů je Mgr. Simona Kuncová, Bojov 66, 25210, Mníšek pod Brdy, IČO:
08191450, zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ města Černošice (dále jen správce). Správce
určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou
uchovány. Správce je provozovatelem webu www.meow-sitting.cz . Kontaktovat správce můžete na
info@meow-sitting.cz.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A) PLNĚNÍ SMLOUVY
Správce zpracovává vaše osobní údaje z důvodu plnění smlouvy, a to v rozsahu: jméno, příjmení,
telefonní číslo, e-mail, adresa.
Správce zpracovává osobní údaje manuálně a v elektronické podobě. Osobní údaje jsou
zpracovávány po dobu trvání poskytnutí služby hlídání koček a dle zákona dalších 10 let od jejího
skončení pro účely archivace. Osobní údaje jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům
správce, za účelem poskytnutí služby hlídání koček. Správce si vás dovoluje informovat, že
poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro
poskytnutí služby hlídání koček. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné službu
poskytnout.
B) MARKETINGOVÉ ÚČELY
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů:
B1) Přímý marketing přes e-mailovou adresu
Pokud si objednáte naši službu hlídání koček, zašlete dotaz přes kontaktní formulář nebo si
stáhnete e-book, či jiný náš obsah, který Vás zaujme, vnímáme oprávněný zájem zasílat Vám
newslettery související s tématem hlídání koček nebo jiných zajímavostí ze světa koček. V tomto
případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a e-mail a budeme to dělat po dobu
maximálně 5 let od Vašeho přihlášení. Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem
„odhlásit se“ v patičce každého našeho e-mailu.
B2) Přímý marketing přes FB messenger
V případě, že nás kontaktujete (FB stránka Meow-sitting-meow chůva pro Vaši kočku) přes FB
messenger, požádáme Vás o souhlas se zasíláním zpráv přes tuto platformu. Pouze na základě
uděleného souhlasu vám budeme zasílat zprávy s tématikou hlídání koček nebo jiných zajímavostí

ze světa koček. Budeme tak činit po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Ze zasílání zpráv se
můžete kdykoliv odhlásit tak, že na kteroukoliv zprávu do nás odepíšete slovo „stop“, poté už vám
další zprávy chodit nebudou.
C) COOKIES

pokud procházíte naše webové stránky a máte povoleno zpracování cookies ve svém prohlížeči,
vnímáme oprávněný zájem správce používání cookies pro měření návštěvnosti webu, abychom vám
mohli poskytnout co nejlepší služby. Údaje, které prostřednictvím cookies sledujeme zahrnují vaši IP
adresu a chování na webu www.meow-sitting.cz . Tedy po jak dlouhou dobu jste na stránce byli, ze
které stránky jste přišli a kdy odešli. Informace shromážděné prostřednictvím cookies nelze přiřadit
k určitému subjektu. Tyto údaje zpracováváme po dobu 26 měsíců. Cookies můžete ve svém
prohlížeči zakázat.
OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a chráníme je v maximální možné míře pomocí
moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a dodržujeme
technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci, a to z důvodu zabezpečení poskytnutí služby
hlídání koček a dále k výkonu administrativní a technické podpory při provozu webu a podpůrných
aplikací. Naši zaměstnanci jsou vázán mlčenlivostí a proškoleni v oblasti zabezpečení osobních
údajů.
Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo zemích, které zajišťují odpovídající úroveň
ochrany na základ rozhodnutí Evropské komise.
VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na
přenositelnost svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že správce provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromí, zákonem nebo GDPR, především
jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete požádat správce o
vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Může se jednat o provedení
opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále vás informujeme, že
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že
zpracováním vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních
údajů.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu: info@meow-sitting.cz .

