
Informace o zpracování osobních údajů 
návštěvníků webu D.A.N. production, s.r.o.  

Úvod 
Na tomto místě naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů společností D.A.N. production,             
s.r.o. IČO: 25337092, zapsanou u Městského soudu v Praze, vložka C 177312, se sídlem Kaprova 42/14, 110                 
00 Praha (dále jen „Společnost“) poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)               
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 
Společnost, jakožto správce Vašich osobních údajů, určuje prostředky a účely zpracování Vašich osobních             
údajů, jak jsou uvedeny dále v tomto dokumentu. 

Základní pojmy 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.             
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat                
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou,               
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Citlivým osobním údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém             
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení,           
odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů;                
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 

Anonymní údajem se rozumí takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování               
nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel             
systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních             
údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo            
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo          
kombinování, blokování a likvidace. 

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a               
odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud             
zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Zpracovatel každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní             
údaje podle tohoto zákona. 

Souhlas subjektu údajů je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení               
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 

Zpracování Vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje zpracovává Společnost pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení               
určitého účelu, a to na právním základě. 

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti              
nebo třetí osoby, budou níže uvedeny také informace o povaze takového oprávněného zájmu. 
 

Společnost jako správce osobních údajů uchovává Vaše následující osobní údaje: 
- jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem Vaší společnosti; 
- název společnosti; 
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- fakturační adresu; 
- telefonní číslo; 
- IČ, DIČ; 
- případné další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy. 
 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v              
našich IT systémech v Evropské unii. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které s námi               
spolupracují, pokud je to nezbytné k zajištění našich zákonných a smluvních práv a povinností, s nimiž máme                 
uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů je veden Správcem a bude              
poskytnut na vyžádání. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně i manuálním            
způsobem osobních údajů v listinné podobě při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a              
zpracování osobních údajů. 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě               
uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po              
dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného                
smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými            
právními předpisy.  
 

Předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím 

Společnost nebo příjemci, kterým Společnost pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním              
údajům, nebudou předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 

Automatizované rozhodování 
Automatizovaným rozhodnutím je rozhodnutí Společnosti nebo příjemce, kterému Společnost pro výše           
uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, založené výhradně na automatizovaném zpracování             
Vašich osobních údajů (včetně profilování), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem                
významně dotýká. 
Společnost nebo příjemci, kterým Společnost pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním              
údajům, nebudou používat Vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností můžete Společnost požádat o: 

● poskytnutí přístupu k Vašim osobním údajům, prostřednictvím kterého můžete získat zejména           
informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah               
zpracovávaných údajů a případně i informace o tom, komu byly Vaše osobní údaje zpřístupněny,              
pokud je to relevantní. Také Vám může být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů; 

● opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně o doplnění neúplných údajů; 
● výmaz údajů např. v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje              

zpracovávány nezákonně; 
● omezení zpracování Vašich osobních údajů; 
● přenositelnost údajů, dle které můžete získat osobní údaje, které jste poskytl(a) Společnosti, ve             

strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních               
údajů; a 

● zajištění, abyste nebyl(a) předmětem žádného automatického rozhodování (zda k takovému          
rozhodování dochází či nikoli jste se dozvěděl(a) v předchozí kapitole). 

Také můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních             
údajů na základě oprávněného zájmu nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní               
údaje Úřadu jsou následující: 



Úřad pro ochranu osobních údajů 
● Pplk. Sochora 27 
● 170 00 Praha 7 
● tel.: +420 234 665 111 
● www.uoou.cz 

 
Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné? 

Pokud Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak je zpracování těchto údajů              
dobrovolné. V tomto případě nemáte povinnost udělit svůj souhlas ani Společnosti poskytnout své osobní              
údaje. 
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů musí být svobodným, určitým, informovaným a jednoznačným             
projevem vůle, kterým dáváte Společnosti svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své vůle svolení ke               
zpracování Vašich osobních údajů. 
Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat na jiném právním základě, např. z důvodu plnění smlouvy,               
plnění právních povinností či na základě oprávněného zájmu. V takovém případě je poskytnutí Vašich              
osobních údajů nezbytné, neboť Společnost může takové údaje potřebovat např. k uzavření a plnění smlouvy               
s Vámi nebo k plnění právních povinností. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje Společnosti,               
nebude možné uzavřít smlouvu nebo plnit dané právní povinnosti. 

Ochrana osobních údajů dětí 
Ochrana osobních údajů mladých, tj. dětí do 13 let věku, je obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu na našich                  
stránkách nikdy neshromažďujeme ani neuchováváme údaje těch, o kterých víme, že ještě nedosáhli věku 13               
let a žádná část našich stránek není strukturována tak, aby přitahovala kohokoli mladšího 13 let věku. Pokud                 
nám byly dítětem poskytnuty osobní údaje, žádáme, aby nás kontaktoval jeho rodič nebo opatrovník na               
info@dan-production.cz, jestli si přejí, aby údaje poskytnuté dítětem byly z naší databáze odstraněny.             
Vynaložíme nezbytné úsilí, abychom takové údaje odstranili z naší databáze. 

Jak a kdy můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
Souhlas se zpracováním udělený Společnosti můžete odvolat kdykoli, a to i před uplynutím doby, na kterou byl                 
udělen. 
Váš souhlas můžete odvolat: 

● elektronicky na e-mailové adrese: info@dan-production.cz; 
● telefonicky na tel. čísle 420 568 840 502; nebo 
● písemně na adrese: D.A.N. production, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00  Praha. 

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené před odvoláním              
tohoto souhlasu. 

Preventivní varování ohledně soukromí 
Mějte prosím na paměti, že žádný datový přenos přes internet není 100% bezpečný. Následkem toho               
nemůžeme zaručit zabezpečení údajů, které posíláte prostřednictvím našich online služeb. Vezměte prosím            
na vědomí, že si vyhrazujeme právo přístupu ke zde zmiňovaným údajům uživatele (včetně osobních údajů)               
a/nebo poskytnutí těchto údajů na základě vyžádání ze strany soudu a/nebo správních orgánů a to do                
rozsahu, který umožní vyšetření podezření z podvodu, obtěžování, nebo jiných narušení zákona nebo             
podmínek použití našich webových stránek a jejich zásad. 

 

 

V Třebíči dne 21. 5. 2018 
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