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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(dále také “GDPR”) je společnost HRDLIČKA spol. s r. o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 

4062 (dále jen “Správce”). 

 

Účel zpracování osobních údajů 

Pro splnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, vytvořením 

nabídky v rámci nabízení obchodu, služeb a dále také zasíláním newsletteru na základě uděleného 

souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela 

dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných níže. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte 

následující práva: 

 

 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů 

 Právo na výmaz 

 Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů 

 Právo na omezení zpracování 

 Právo na přenositelnost údajů 

 

V případě potřeby uplatnit svá práva zvolte příslušný formulář a vyplněný jej zašlete na info@rsti.cz 

a bez zbytečných odkladů bude Váš požadavek vyřízen. Váš požadavek však můžeme odmítnout ze 

zákonných důvodů dle č. 6 GDPR, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, 

nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde 

ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného 

souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována. 

 

Zdroje pro získání osobních údajů 

Osobní údaje získáváme prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailového newsletteru a e-mailové 

komunikace z uvedených e-mailů uvedených na našem webu. 
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Poptávkový formulář 

Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte s tím, že Vás můžeme kontaktovat, informovat o našich 

produktech a službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky našich služeb a produktů. Tento souhlas 

odesláním formuláře udělujete na období 5 let ode dne odeslání poptávkového formuláře. V poptávkovém 

formuláři zpracováváme všechny, nebo část z následujících osobních údajů: 

 

 Jméno a příjmení 

 E-mailová adresa 

 Telefonní / mobilní kontakt 

 Skype kontakt 

 Informace o vašem projektu 

 

Pokud u poptávkového formuláře po zaškrtnutí pole “Souhlasím se zasíláním našeho newsletteru” 

souhlasíte s tím, že Vám můžeme posílat novinky o naší společnosti, našich produktech, událostech 

a projektech prostřednictvím Vámi vyplněné e-mailové adresy. Tento souhlas jste udělili na 40 let ode 

dne odeslání. Stejně jako k poptávkovému formuláři, i zde máte práva popsané výše. Odvolání souhlasu 

se zasíláním newsletteru rovněž můžete provést klikem na “Odhlásit se” v každém zaslaném newsletteru. 

 
 

 


