
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Lukáš Navara, sídlem Pavlínka 1141/17, PSČ 78401 Litovel, IČO: 73953369 (dále jen „Lukáš 
Navara“), dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou 
od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (dále jen „Nařízení”). 

Správce a jeho kontaktní údaje 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je Lukáš Navara. 

Lukáš Navara nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení. 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Pro kontaktování a následnou komunikaci požaduje Lukáš Navara poskytnutí následujících 
osobních údajů: jméno a příjmení (identifikační údaje), emailovou adresu a telefonní číslo 
(kontaktní údaje). 

Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - 
poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí 
osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany 
Lukáše Navary plnit. 

Udělení souhlasu 

Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení. O 
udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žádá Lukáš Navara zejména při: 

• zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů; 
• užívání tzv. cookies pro sociální média a cookies pro reklamu. 

Doba zpracování osobních údajů 



Osobní údaje budou zpracovávány: 
• v případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu - po dobu od poskytnutí 

souhlasu do jeho odvolání. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Lukáš Navara osobní údaje vymaže. 

Poskytování osobních údajů třetím osobám 

Lukáš Navara bez souhlasu neposkytuje osobní údaje jiným třetím osobám, ani je nesdílí s 
jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů: 

• dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů; 
• ochrana práv a majetku Lukáše Navary a jiných osob, zejména za účelem vymáhání 

smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní 
bezpečnosti Lukáše Navary, uživatelů jeho služeb nebo jakékoli jiné osoby. 

Práva subjektu údajů 

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená 
práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

• právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou údaje 
zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup); 

• právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že jsou zpracovány 
nepřesné nebo nepravdivé údaje); 

• právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů 
narušuje ochranu osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v 
rozporu s právními předpisy); 

• právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení 
zpracovávání osobních údajů); 

• právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud údaje již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly zpracovávány); 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  
• právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby údaje dostala třetí osoba); 
• právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se 

domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů). 


