Zásady ochrany osobních údajů
Děláme vše pro to, aby vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí. Osobní údaje zpracováváme jen
v nezbytném rozsahu a pouze pro konkrétní účely. Kromě nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 (GDPR) se řídíme i všemi dalšími platnými zákony ČR.

Kdo je správce
Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Mgr. Karolina Vystrčilová Perglová se sídlem
Ukrajinská 1060/19, 101 00, Praha 10. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku - IČ
04572599, registrační číslo u Úřadu na ochranu osobních údajů: 00065059 (dále jen „správce“).
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
adresa pro doručování Ukrajinská 1060/19, 101 00, Praha 10, adresa elektronické pošty
picdesign@picdesign.cz.

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v případě objednávky a registrace k odběru novinek ve smyslu
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 „Nařízení“).
V případě objednávky na webu zpracováváme následující údaje:
 Jméno a příjmení
 E-mailovou adresu
 Telefon
 Dodací adresu
Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem odeslání objednávky. E-mailovou adresu používáme
pro zasílání novinek e-mailem v případě, že si v objednávkovém formuláři zvolíte možnost
zasílání novinek e-mailem. Své nastavení můžete kdykoliv změnit kliknutím na odkaz pro
odhlášení v zápatí zaslaného e-mailu. Případně na adrese picdesign@picdesign.cz. Osobní
údaje zpracováváme v rámci daňové evidence po dobu 5 let.
V případě registrace k odběru novinek zpracováváme následující údaje:
 E-mailovou adresu
Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem odesílání novinek e-mailem.
Své nastavení můžete kdykoliv změnit kliknutím na odkaz pro odhlášení v zápatí zaslaného emailu. Případně na adrese picdesign@picdesign.cz. Osobní údaje zpracováváme za účelem
odesílání novinek e-mailem po dobu 10 let

Jaká jsou vaše práva?
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto
osobních údajů, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Tento výmaz však bude proveden jen v případě,
že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Cookies
Cookie je soubor, který obsahuje malé množství dat a který internetový prohlížeč ukládá do
vašeho zařízení. Cookies zvyšují komfort návštěvníka internetových stránek, neboť pomáhají
zapamatovat si navštívení a nastavení stránek.
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na
stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy nepoužíváme. Používání
cookies můžete na svém počítači zakázat.
Jaké cookies využíváme?


PHPSESSID, uchovávané po dobu návštěvy stránky (dočasné). Používá se k uchovávání
stavu během přechodu mezi stránkami.



Facebook Pixel, uchovávané po dobu návštěvy stránky (dočasné). Provozované
společností Facebook Inc. pro registraci prokliků na tlačítko sdílet.

Předávání osobních údajů
Spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům.
Jedná se o následující subjekty:
Webhosting Endora (Stable.cz s.r.o.)
Dopravce Česká pošta
Dopravce Zásilkovna
Platení brána Pays.cz s.r.o
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