Zpracování osobních údajů
1. Jsme České vysoké učení technické v Praze, sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00
Praha 6 - Dejvice, IČ: 68407700. Abychom mohli odbavit Vaši poptávku, musíme zpracovat
některé osobní údaje.
2. Při poptávce zpracováváme data, která jsou v poptávkovém formuláři. Jsou to e-mailová
adresa, telefonní číslo, údaje o zařazení do konkrétního institutu a údaje o poptávce. Tato data
zpracováváme pro odbavení poptávky, což GDPR umožňuje i bez vašeho souhlasu z důvodu
plnění závazků (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). Tato data jsou nezbytná. Budeme je uchovávat po dobu 10 let od dodání
ochranných pomůcek. E-mailovou adresu budeme uchovávat také za účelem případné
navazující komunikace ohledně poskytnutých ochranných pomůcek a služeb.
3. Vaše data nikomu nepředáme. Přesto s námi spolupracují některé společnosti nebo freelanceři,
kteří se k datům dostanou proto, aby nám pomohli odbavit poptávky nebo nám jinak vypomohli
s tímto dobročinným projektem. Jsou to:
-

Radek Šmok
David Miklas
Monika Desenská

4. Na našich webových stránkách používáme cookies pro fungování a měření jejich návštěvnosti.
Na našich stránkách nejsou nasazeny marketingové cookies.
5. Zpracování cookies je možné díky předpisům, umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.
6. Webové stránky jde používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků
– tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního
okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, pomůžeme.
7. Cookies, které sbíráme, se posuzují v podobě hromadného celku, tedy v podobě, která nám
neumožňuje zpětně identifikaci jednotlivce. Jsou zpracovávány nejdéle po dobu 13 měsíců od
vaší
návštěvy
webu.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro
jeho fungování.
8. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává poskytovatel služby Google Analytics,
provozovaný společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA, v souladu se svými, podmínkami – mrkněte sem.
9. Pokud byste nás potřebovali ohledně osobních údajů a naší práce s nimi kontaktovat, napište
nám na e-mail info@covmask.cz.

10. Nařízení GDPR vám dává právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké osobní údaje
zpracováváme, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit,
požadovat omezení zpracování, dále máte právo požadovat kopii osobních údajů, požadovat
po nás výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud
si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme v souladu s právními předpisy, máte právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

