Zásady ochrany osobních údajů
Informace ke zpracování osobních dat
Firma Marek Rufert dbá z role Správce na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme
zákonně, transparentně, korektně, v minimálním množství a po dobu nezbytně nutnou, pro naplnění účelu zpracování a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Dbáme na bezpečnost osobních údajů, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost
Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme.

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost
Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních
údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás,
že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům,
které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů
na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte,
že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud
se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. To se netýká zpracování osobních údajů ze zákonných důvodů.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme
povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci
povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou
některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy
havárií. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit
k dalším účelům zpracování.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné
z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči
a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto
informace, mohou být využity pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování
webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

