Zásady zpracování osobních údajů
společnosti JJP GDPR group s.r.o.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) definují základní informace o
způsobu zpracování a nakládání osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek
jjpgroup.cz (dále jen „Web“).
Náš Web slouží primárně jako prezentace společnosti, případně jako další komunikační
nástroj – a to prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
Web využívá soubory Cookies, abychom mohli analyzovat preference návštěvníků a
optimalizovat vzhled Webu. Bližší informace naleznete v samostatné sekci souborů Cookies.

Kontaktní formulář – udělení souhlasu a odůvodnění
Pro potvrzení souhlasu je nutné, abyste zaškrtli tlačítko se souhlasem zpracování osobních
údajů. Souhlas udělujete v rámci parametrů Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Souhlas udělujete společnosti JJP GDPR group s.r.o. se sídlem Úvoz 508/5, Brno 602 00,
IČO: 066 15 201 (dále jen „Správce zpracování“) aby zpracovával tyto údaje:
•
•
•
•

Konkretizace požadavku (nemusí být nutně bráno jako osobní údaj, ale je podmínkou
pro vyplnění),
Název organizace,
Email,
Doprovodný text v rámci formuláře.

Při vyplnění dále můžeme o Subjektu zpracování zpracovat:
•

Telefon.

(Vyplněné pole Telefonu není podmínkou pro odeslání formuláře)
Výše uvedené atributy budou Správcem zpracovávány za účelem oslovení v rámci
sumarizovaného požadavku.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas jako subjekt zpracování k výše
uvedeným účelům zpracování.
Souhlas udělujete s účinností dne odeslání po dobu právní činnosti Správce. Odesláním dále
potvrzujete správnost a pravdivost údajů. Odesláním dále souhlasíte, že jste starší 16ti let.

Odesláním je myšleno úmyslné zaslání odpovědi kontaktního formuláře stisknutím tlačítka
“Odeslat”.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět v rámci práva na výmaz GDPR. Odvolání souhlasu je nutné doručit
písemně na výše uvedenou adresu případně zasláním emailu na adresu info@jjpgroup.cz.
Odvolání je účinné ode dne doručení na adresu Správce zpracování.

Soubory Cookies:
Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Díky Cookies vás může Správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat
informace o vaší návštěvě a chování na Webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše
zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve
Vašem prohlížeči.
Na tomto Webu používáme Cookies:
•

•
•
•
•

Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní
funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky
umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web,
anebo provádíte některou z možných činností na Webu.
Preferenční cookies, které ovlivňují vzhled a chování Webu (např. volba jazyka).
Statistické cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak Web využíváte.
Marketingové cookies, které jsou používány pro zobrazování pro vás relevantních
reklam a které jsou hodnotnější pro třetí strany. Jedná se tedy zejména o cookies třetí
strany.
Potřebné cookies, tyto soubory jsou méně potřebné pro náš web.

Práva Subjektu zpracování:
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů – tedy
info@jjpgroup.cz. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o
předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme
Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.
•

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace
o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k
Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za
kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich
administrativních nákladů.

•

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte
právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu
či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické
možnosti.
•

Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely (zejména z nutných
legislativních předpisů), pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li,
že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
•

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování
Vašich osobních údajů, můžete po nás v určitých případech požadovat omezení zpracování
Vašich osobních údajů.
•

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít
svého práva na přenositelnost údajů v případě předchozího uděleného souhlasu. V
případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod
třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
•

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou
zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že
neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného
odkladu ukončíme.
•

Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento
svůj souhlas odvolat.
•

Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás
obdobným způsobem významně dotýkalo.

•

Právo podat stížnost u Dozorového úřadu

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111,
web: www.uoou.cz.
-

Zásady jsou schváleny jednatelem společnosti dne 20.12. 2020.

forth

Jaroslav Jordán, jednatel společnosti

