
Zásady ochrany osobních údajů 
Čtěte, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR). 

 

Kdo údaje sbírá 
Vaše osobní údaje sbírá: 

Josef Vacovský 
se sídlem Olšany u Prostějova 228, 79814 

Kontaktní e-mail: vacovsky@wo.cz 

 

Jaké údaje a proč sbírám 
E-mail 
Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbírám vaši e-mailovou 
adresu, abych vám mohl poslat e-mail. 

Kontaktování a objednávka služeb 
V kontaktním formuláři sbírám jméno a e-mail, abych vám mohl odpovědět dotazy a 
v rámci budoucího plnění smlouvy mohl připravit návrh řešení a cenovou nabídku. 

Objednávka služeb 
Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbírám následující údaje: 
jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ a fakturační adresu, abych mohl řádně vyřídit 
vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů. 

Jak dlouho údaje uchováváme 
 E-mail: po dobu 30 dní. 
 Odeslání dotazu: po dobu 1 roku. 
 Objednávka: po dobu stanovenou zákonem. 

Kdo údaje zpracovává 
Zpracovatelem údajů je: 

 Josef Vacovský (DIČ6:407290120CZ, se sídlem Olšany u Prostějova 228, 79814), 
který provozuje tento web. 

 

mailto:vacovsky@wo.cz


Na co máte právo 
 Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak 

dlouho a kdo k nim má přístup. 
 Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů. 

 Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv.  
 Kam se můžete obrátit 
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními 
předpisy, kontaktujte mne. 

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 20.5.2018. 
 

https://www.uoou.cz/
https://www.uoou.cz/
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