
Zásady ochrany osobních údajů 

 

1. Úvod 

Osobní údaje fyzických osob zpracovává společnost GrossoCom, s.r.o. podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR. Nesbírá ani jinak nezpracovává 
jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b). 
Následující zásady poskytují přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou 
shromažďována za jakým účelem. 
 

2. Informace o shromažďování osobních údajů 

Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při používání 

tohoto webu. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno, 

adresa, e-mailová adresa, chování uživatelů. 

 

3. Identifikace správce 

Správcem osobních údajů je společnost GrossoCom, s.r.o., se sídlem Velešovická 804/20, 

Město, 683 01 Rousínov. 

 

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. 

Tato opatření jsou vytvořena v souladu s nejnovějšími technologiemi.  

Zabezpečení osobních údajů je ze strany správce pravidelně testováno. 

 

5. Sběr osobních údajů pro informativní účely 

Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud se nepřihlásíte k 

používání webových stránek, nezaregistrujte se, ani nám jinak neposkytujte informace, 

neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem, které 

Vám umožňují přístup na web. Soubory cookies u návštěvníků webu (Google Analytics) 

zpracovávají základní analytické údaje (typ vašeho zařízení; lokalita; typ prohlížeče; webová 

stránka, ze které tato žádost pochází; kolik času a jaké stránky jste navštívili; objem přenášených 

dat; odchozí stránka). 

 

6. Práva subjektů 

Máte právo: 

a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů, 

b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje 

zpracovávané u správce jsou nepřesné), 

d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste správci poskytl/a. 

V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro 

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

 

 

 

 



7. Přístup k datům 

V některých případech používáme externí poskytovatele služeb k zpracování vašich dat. Pečlivě 

jsme tyto zpracovatele vybrali a pověřili jsme je zpracováním písemně. Jsou vázáni našimi 

směrnicemi a jsou pravidelně sledováni. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou 

zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce. 

 

8.     Další informace 

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto 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, kontaktujte nás na adrese: info@grossocom.cz 

 

 


