Ochrana osobních údajů (směrnice GDPR)
1. Úvod
Fyzická podnikající osoba Antonín Grygar pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje
pravidla stanovená zákony na ochranu dat.

Následující zásady poskytují přehled o tom, jak

se zabezpečuje tato ochrana a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem.

2. Informace o shromažďování osobních údajů
Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při návštěvě
našich webových stránek a využíváním našich služeb. Osobní údaje jsou údaje, které vás
mohou identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, atd.

3. Identifikace poskytovatele
Poskytovatelem služeb a tedy správcem osobních údajů je Antonín Grygar (IČ: 445 78
717), se sídlem Pod Kapličkou 21, Jablonec nad Nisou, 468 04, část Proseč nad Nisou.

4. Zabezpečení dat
Dodržujeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k
ochraně vašich osobních údajů před hrozbami při přenosu dat nebo před hrozbou přístupu
třetích stran.

5. Sběr osobních údajů - informativní účely
Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud nevyužíváte naše
služby a neposkytujete informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat
zaznamenaných mailovým serverem.

6. Objednání služeb
Pro objednání služeb u nás je nutné uvést některé osobní údaje. Požadovaná pole, která jsou
nezbytná k plnění smlouvy nebo v souladu s našimi oprávněnými zájmy, jsou speciálně
označena; veškeré další informace jsou dobrovolné. Údaje, které zadáte, použijeme k plnění
vaší objednávky a zpracování protokolů z měření radonu. Tyto údaje odstraníme po splnění
smlouvy, po uplynutí oprávněného zájmu a období povinného ukládání dle právních předpisů.

7. Souhlas a omezení použití
Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jména, adresy) je sdělení
vašich dat zcela dobrovolné. Zadáním těchto údajů udělujete svůj souhlas s tím, že zadaná
data mohou být shromažďována, zpracovávána a používána pro účely plnění zakázky,
zpracování smluv, atp. Osobní nebo obchodní údaje se nebudou shromažďovat, zpracovávat

ani používat k žádnému jinému účelu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen s následným
účinkem.

8. Právo na získání informací a zrušení
Máte právo od nás požadovat informace o datech, které jsme o vás uložili, stejně jako o
původu, příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tato data předávána, a o účelu
uložení. Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit.
Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů
by měly být zaslány e-mailem na adresu info@radon-limit.cz nebo na adresu uvedenou v
bodě 3.

9. Přenos dat třetím osobám
V některých případech musíme předat texty protokolů s vašimi údaji Státnímu úřadu pro
jadernou bezpečnost pro zpracování některých dat. Tato třetí strana je vázána neposkytovat
vaše údaje předávat dalším osobám.

10. Další informace
Jsme vždy připraveni s vámi kdykoli komunikovat a zodpovědět všechny otázky týkající se
zpracování vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, které tyto zásady ochrany osobních údajů
nezodpověděly, nebo chcete-li získat podrobnější informace o jakémkoli tématu, obraťte se
prosím na info@radon-limit.cz nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

