
Zásady nakládání s osobními údaji 
fyzickou osobou Radek Holusek 

Tento dokument byl vytvořen, aby Vás seznámil se základními zásadami nakládání s Vašimi 
osobními údaji, a to v souvislosti s činností Fyzické osoby podnikající dle živnostenského 
zákona: Radek Holusek, IČ 60020440, Olomouc - Neředín, Jožky Jabůrkové 560/1,  
PSČ 779 00, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „Podnikatel"). Veškeré 
shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu mého 
podnikání. 

Právní základ nakládání s osobními údaji 

Při nakládání s osobními údaji se řídím zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů (dále také jen „zákon o zpracování osobních údajů") a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 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"). V souladu s terminologií tohoto nařízení jsem tzv. správcem osobních údajů. 
Správce osobních údajů: Radek Holusek, IČ 60020440, Olomouc - Neředín, Jožky 
Jabůrkové 560/1, PSČ 779 00. 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsem oprávněn zpracovávat na základě níže uvedených podmínek: 
1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR): 

 pro účely zodpovězení dotazů z kontaktního formuláře,  
 pro účely objednávky,  
 pro účely vedení evidence zákazníků,  
 případně pro účely marketingu - svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. 

2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo 
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů  
(čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR); 
3) zpracování je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy nezbytné pro 
splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR); 
4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany  
(čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR): 

 za účelem případného šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů 
či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. 

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro mou činnost, 
případně souvisí se službami, které poskytuji a které využíváte. 
Zpracovávám adresní a identifikační osobní údaje a popisné osobní údaje. 
Nezpracovávám zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). 

 



Cookies 

Automaticky zpracováváme i cookies.  

Co jsou soubory cookies? 

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se 

jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky využívány.  

Dokážeme tak odlišit (ne však konkretizovat či identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a 

přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez 

nich by procházení webu bylo mnohem složitější.  

Cookies slouží k několika účelům. Na našich internetových stránkách používáme tyto cookies:  

Nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a 

nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu. (např. správné zobrazení stránky, session id, 

nastavení souhlasů). 

Funkční cookies: Trvalé cookies používáme pro zapamatování Vašeho nastavení preferencí pro příští 

návštěvu našeho webu a umožňují zapamatování vašich předvoleb (např. uživatelské jméno, jazyk). 

Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití 

webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět 

relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti. 

JAK NASTAVIT COOKIES: CESTA K NASTAVENÍ COOKIES  

Stačí používat některý z běžně dostupných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Opera, 

MozillaFirefox, Google Chrome, Safari) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání 

ukládání údajů o navštívených internetových stránkách, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies 

úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím 

fungování některým funkcím, které Vám pomáhají.  

Doba a způsob uchování osobních údajů 

Shromážděné a zpracované osobní údaje uchovávám zásadně po dobu platnosti a účinnosti 
uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění 
všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu. 
V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu 
k jejich zpracování pro účely marketingu pracovávám Vaše osobní údaje po dobu 5 let od 
udělení souhlasu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním nebo podání 
námitky. 
Osobní údaje zpracovávám jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za 
využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních 
údajů. 
Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům má pouze má osoba, případně 
pověřené osoby zpracovávající objednávky produktů, služeb a finanční doklady. Tyto osoby 
mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se 
zpracováváním vašich osobních údajů. Za účelem ochrany dat jsou realizovány kontrolní, 
technické a bezpečnostní postupy. 



Ke zpracování osobních údajů může docházet i s případným využitím podpory a informačních 
systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním 
řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby 
nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si pečlivě 
vybírám a mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. 
Osobní údaje zpracovávám na území České republiky. 
 

Cookies, které zpracováváme:  

Název cookies Specifikace cookies Doba trvání 

Výkonnostní cookies 

__utma  Tento soubor cookie je nastaven službou Google 

Analytics a používá se k rozlišení uživatelů a 

relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění 

knihovny JavaScript a neexistují žádné existující 

soubory cookie __utma. Soubor cookie se 

aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do 

Google Analytics. 

2 roky 

__utmc Soubor cookie je nastaven službou Google 

Analytics a je smazán, když uživatel zavře 

prohlížeč. Používá se k umožnění interoperability 

s urchin.js, což je starší verze Google Analytics a 

používá se ve spojení se souborem cookie 

__utmb k určení nových relací/návštěv. 

Pouze v době navštívení 

stránky. 

__utmz Google Analytics nastavuje tento soubor cookie 

tak, aby ukládal zdroj návštěvnosti nebo kampaň, 

pomocí které se návštěvník dostal na web. 

6 měsíců 

__utmt Google Analytics nastavuje tento soubor cookie 

tak, aby zabránil četnosti požadavků 

10 minut 

__utmb Google Analytics nastavuje tento soubor cookie, 

aby určil nové relace/návštěvy. Soubor cookie 

__utmb se vytvoří, když se spustí knihovna 

JavaScript a neexistují žádné soubory cookie 

__utma. Aktualizuje se pokaždé, když jsou data 

odeslána do Google Analytics. 

30 minut 

Funkční a ostatní cookies 



Visit136 Soubory, nutný pro funčknost stránek  CMS BZ 

Company. 

30 minut 

unique_visit136 Čas se odvíjí dle času 

návštěvnosti stránek. 

 

 

Další práva a povinnosti 

Máte právo žádat bezplatně o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. 
Tento požadavek můžete uplatnit osobně na adrese Olomouc - Neředín, Jožky Jabůrkové 
560/1, PSČ 779 00 popř. emailem info@guardi.cz. 

Požadované informace Vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
1 měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, může být tato lhůta 
prodloužena o dva měsíce, o čemž budete písemně informováni. 

Práva subjektu údajů na: 
a) přístup k osobním údajům upravuje čl. 15 GDPR; 
b) opravu upravuje čl. 16 a 19 GDPR; 
c) výmaz upravuje čl. 17 a 19 GDPR; 
d) omezení zpracování upravuje čl. 18 a 19 GDPR; 
e) přenositelnost údajů upravuje čl. 20 GDPR; 
f) vznesení námitky a automatizované individuální rozhodování upravuje čl. 21 a 22 GDPR; 
g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů čl. 7 GDPR. 

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při 
shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, máte právo požadovat 
vysvětlení či opravu jak po mé osobě, tak případně po dalších subjektech, které se na 
zpracování podílejí. Taktéž máte právo podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad 
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Kromě účelu, 
způsobu a rozsahu popsaných v tomto dokumentu, nebudu Vaše osobní údaje jakkoli dále 
zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat právní povinnost. 

Vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k osobním údajům: 

o Osobní údaje -veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje 
patří: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, osobní stav, občanství, adresa 
bydliště, IP adresa, cookies, telefonní číslo, email, věk, pohlaví, osobní stav, fotka 
atd.). 

o Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) - rasa či etnický původ, 
politické názory, náboženství a filozofické přesvědčení, genetické a biometrické údaje, 
členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život a orientace. 

o Subjekt údajů – konkrétní jedinec. 
o Správce  - subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 
o Zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 



o Třetí strana - subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani 
osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování 
osobních údajů. 

o ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový orgán nad dodržováním 
zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů v ČR. 

o Cookies - Jedná se vlastně  malý textový soubor, který vznikne navštívením každé 
webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak 
jsou webové stránky využívány. 

Kontaktní informace 

Aktuální znění těchto Zásad naleznete na webových stránkách guardi.cz. V případě jakýchkoli 
dotazů či žádostí o doplňující informace mne kontaktujte na prostřednictvím emailové 
info@guardi.cz  nebo písemně na adrese provozovny. Osoba odpovědná za problematiku 
osobních údajů je Radek Holusek. 

 
V Olomouci dne 24.3.2022 

 


