
Zásady ochrany osobních údajů  

Vaše osobní údaje sbírá:  

MARTIN ŠIMEK  

Bukov 20; pošta Hořesedly 270 04 

Registrační číslo včelaře: 190 547 

Kontaktní e-mail: info@vcelarstvi-simek.cz  Jaké údaje a proč sbírám?  

Kontaktování a poptávka  

V kontaktním formuláři sbírám jméno, e-mail a telefonní číslo, abych Vám mohl odpovědět 

dotazy.  

Objednávka produktů  

Z důvodu plnění zákonné povinnosti od vás sbírám následující údaje: jméno, telefon, e-mail, 

u firemních zákazníků dále název firmy, IČ, DIČ a fakturační adresu, abych mohl řádně 

vyřídit Vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci případných daňových dokladů 

(vystavuji je na vyžádání).  

Jak dlouho údaje uchováváme  

• Odeslání dotazu: po dobu 1 roku od přijetí dotazu.  

• Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.  

Kdo údaje zpracovává  

Zpracovatelem údajů je:  

• Martin Šimek, Bukov 20, pošta Hořesedly, který provozuje tento web.  

Soubory cookies  

Při procházení webových stránek se zaznamenává Vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce 

zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a 

přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce. Používání 

souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.  

Práva subjektu osobních údajů  

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) je Vašim právem:  

  

• Být zapomenut   

• Být seznámen s údaji, které o Vás máme  

• Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů  



• Mít možnost přenést své osobní údaje od zpracovatele ke třetímu subjektu  

• Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování  

• Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu   

  

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných 

pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů 

nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.  

  

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás mám)  – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních 

údajů, kterých o Vás vedu s výjimkou mého duševního vlastnictví. 

  

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která 

bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.  

  

 

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – 

zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.   

  

Přístup k Vašim osobním údajům mám jen já. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány 

třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v systému chráněna jako data s klasifikací 

důvěrné tzn., jsou implementována další technická opatření pro jejich zabezpečení.  

  

 

Kontaktní osoba  

Jméno a příjmení: Martin Šimek  

Telefon: 731 119 364  

Email: info@vcelarstvi-simek.cz   

Adresa: Bukov 20, pošta Hořesedly, 270 04  

 

  

Kam se můžete obrátit  

Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

kontaktujte mě  

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  
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