www.ekonomprolidi.cz
1. Informace o ochraně osobních údajů
Správce zpracovává Vaše osobní údaje především v souladu s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679), (dále jen „nařízení“) a s právním
předpisem doplňujícím některá ustanovení nařízení, který po 25. 5. 2018 zruší a
nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů (zákon o zpracování osobních údajů).
Všechny osobní informace, které návštěvníci internetové stránky
www.ekonomprolidi.cz a www.hodinovyekonom.cz poskytnou jejich správcům, jsou
dobrovolné. Jedná se například o poskytnutí informací v poptávkovém formuláři,
v rámci elektronické komunikace, anket na stránce Ekonom pro lidi provozované
v rámci Facebooku, apod.
Informace zpracovává výhradně Ekonom pro lidi, žádné informace nejsou předávány
třetím stranám.

2. Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu pro
následující účely:
a) možnost reagovat na poptávku poradenství zdarma a výkon souvisejícího
poradenství.
Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu, než je
souhlas:
a) jednání za účelem uzavření smlouvy nebo s tím související jednání,
b) plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného smlouvou,
c) jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a plnění práv a povinností při
poskytování doplňkových služeb,
d) uplatňování a správy nároků plynoucích ze smlouvy, popřípadě pro obranu
v potencionálním sporu,
e) plnění povinností, které Správci stanoví obecně závazné právní předpisy (např.
předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

3. Kategorie osobních údajů
Disponujeme pouze s osobními údaji, které nám zanecháte v kontaktním formuláři.
Jde o jméno a e-mailovou adresu (popřípadě telefonní číslo). Případné další
informace jsou zpracovávány pouze pro potřeby poskytnutí požadované služby či

uzavření smluvního vztahu. V takovém případě mohou být osobní údaje o kontaktní
osobě doplněny údaji, které mají být předmětem poskytnuté služby.

4. Doba uchovávání údajů
Osobní údaje, které budou poskytnuty správci budou uchovány po dobu jednoho
roku. V případě uzavření smlouvy mezi zákazníkem a správcem budou údaje
uchovány pro dobu nezbytně nutnou k naplnění předmětu smluvního vztahu.
Osobní údaje, které Správce zpracovává za účelem plnění povinností ze smlouvy,
budou uchovány a zpracovány po dobu trvání smlouvy a 10 let poté. Osobní údaje,
které správce zpracovává za účelem plnění svých povinností vyplývajících z právních
předpisů, budou uchovávány po dobu stanovenou v těchto právních předpisech.
Pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o
opatřeních proti financování terorismu a výnosů z trestné činnosti, je správce jako
povinná osoba povinen uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění
obchodního vztahu.

5. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat,
právo osobní údaje opravit či doplnit,
právo požadovat omezení zpracování,
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, a
další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

6. Vaše práva
a)
b)
c)
d)
e)
f)

právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu nepřesných a nepravdivých údajů
právo na výmaz,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku.

7. Používání cookies
Webové stránky www.ekonomprolidi.cz a www.hodinovyekonom.cz využívají cookies
– krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk

a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.
Používání cookies je standardní součástí chodu většiny webových stránek, jelikož nám
tyto soubory pomáhají identifikovat nejpopulárnější oblasti webu, které můžeme
následně rozvíjet. Pokud Vám cookies vadí, můžete si stránky prohlížet i nadále bez
nich jednoduchým přenastavením prohlížeče tak, aby cookies neakceptoval.

8. Doba uchovávání údajů
V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu
s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kterýkoliv z našich
kontaktů uvedených na této stránce v sekci „kontakty“.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám
vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu.
Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných
osob k Vašim osobním údajům.

