Ochrana osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My
zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které
máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů
Jsme společnost Jan Urbanec Pro-jachting.cz, IČO: 71302387, DIČ : CZ8104100576, E-mail:
pro-jachting@email.cz, se sídlem Skřivaní Vrch 153, 25167 Pyšely, která provozuje zprostředkování obchodu a služeb
zastupující charterové společnosti – zprostředkování obchodu a služeb a webovou stránku www.pro-jachting.cz. Vaše
osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak
dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

1.

Souhlas s uchováváním osobních údajů

Odesláním formuláře či objednávky v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) souhlasíte s uchováváním svých
osobních údajů.

2.

Jak dlouho a jaké osobní údaje budeme zpracovávat

Po dobu plnění naší služby a poté nejdéle 10 let od posledního poskytnutí naší služby a to jméno a přímení případně
firma(společnost), město, adresa, číslo popisné, PSČ, Stát, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet, IP adresa.

3.

Pro jaký účel budou osobní údaje použity a uchovány

3.1 Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby. Přes kontaktní údaje
s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Dále
pro poskytnutím třetím stranám partnerským společnostem a společnostem, které zastupujeme aby je využili při plnění
smluv a domluvených služeb.
3.2 Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro
účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
3.3 Pro zajištění vzdělávacího kurzu či plavby může správce poskytnou osobám daných kurzů či plaveb informace k
zajištění komunikace mezi danými účastníky.

4.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
či máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Můžete také požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po
nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti
zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.

Prohlašujeme

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou,
zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu,
plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a
GDPR .
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese:
pro-jachting@email.cz nebo zavolejte na tel. +420776767970

