
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) 
 
 

Pokud jste mým klientem na základě objednaného produktu či služby, svěřujete mi své osobní 
údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních 
údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

1) Správce osobních údajů: 

Bohumír Kašík, Zhoř 153, 588 26, IČ: 03626369, provozuji webové stránky  www.grawep.cz. Vaše 
osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým 
účelem, po jak dlouhou dobu. 

Kontaktní údaje 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-
mail:  grawep@email.cz nebo na telefonu +420723118823. Prohlašuji, že jako správce vašich 
osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména 
zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 

 budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to 
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 

 plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních 
údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle 
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

2) Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto 
účelů): 

 poskytování služeb, plnění smlouvy 
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání 
informací o možnostech a následně průběhu plnění smlouvy, zakázky) 

 vedení účetnictví 
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych 
vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší 
dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak. Uchování osobních údajů 
po dobu 5 let. 

3) Jaké vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem? 

Pro vystavování a evidenci daňových dokladů:  

 jméno a příjmení 
 adresu 
 kontaktní telefonní číslo 
 IČ, DIČ 

Pro grafické zpracování rodokmenů: 

 datum narození, oddavek, úmrtí všech vašich předků již zemřelých i žijících, vás a vaší 
rodině, pokud jste mne požádali o jejich zařazení do grafického zpracování rodokmenu 



 vámi dodané kopie rodinných dokumentů (rodné listy, oddací listy, úmrtí listy, domovské 
listy, rodinné fotky aj.) za účelem grafického zpracování rodokmenu  

Veškeré tyto výše uvedené osobní údaje zpracovávám jen za účelem vámi objednané služby 
grafického zpracování rodokmenu. Prohlašuji, že k žádným jiným účelům nejsou a nebudou tyto 
svěřené osobní údaje použity. Veškeré takto zpracované údaje na hotovém zpracovaném 
rodokmenu budou uchovány jako zdrojové soubory pro případné další, z Vaší strany objednané 
služby (např.: aktualizace rodokmenu, úpravy a doplnění). A to především z důvodu jednoduchosti 
aktualizace a ceny zpracování, kdy nebude třeba celý rodokmen zpracovávat od počátku. Vaše 
zdrojové soubory budou uchovávány v archivu na mém externím disku po dobu 10let, případně dle 
Vámi stanovené lhůty. 

4) Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají 
stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a 
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

5) Prohlášení o diskrétnosti  

Prohlašuji, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní 
opatření. Pokud požádáte o výmaz vašich osobních údajů, bude tato diskrétnost týkající se 
osobních dat, které zůstali jen v naší paměti, dále dodržována. V případě, že bych chtěl výsledek 
naší spolupráce tj. graficky zpracovaný rodokmen uvést jako ukázku na webových stránkách 
www.grawep.cz (případně na facebooku), bude toto pouze s Vaším souhlasem a vždy tato ukázka 
bude v takovém provedení, kdy nebude možné zjistit jakákoliv osobní data. To bude docíleno tak, 
že na webu budou umisťovaný obrázky v dostatečně nízkém rozlišení, aby nebylo možné přečíst a 
jinak nakládat z osobními daty uvedenými na zpracovaném rodokmenu. 

6) Prohlášení o diskrétnosti  

Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek 
stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve 
smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o 
jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko 
pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, 
bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných 
vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých 
na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů 
zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 
odst. 1 a 4 Nařízení. 

 

Bohumír Kašík 

20.4.2018 

 

http://www.grawep.cz/

