Ochrana osobních údajů
Naší prioritou je ochrana Vašeho soukromí, věnujte prosím chvilku tomu, abyste se seznámili s
postupy, jaké používáme při ochraně osobních údajů. Abyste mohli naplno využívat našich služeb, je
nezbytné zaregistrovat vybrané osobní údaje. Chtěli bychom Vás ujistit, že veškeré poskytnuté údaje
nevyužíváme k jinému účelu, než je popsán níže.

Správce
Správcem osobních údajů je fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, IČ: 05987059,
pan Marek Konderla, Horní Těrlicko, ulice Dlouhá 320 / 34. 73542.

Osobní údaje
Osobním údajem se rozumí veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě. Rozumí se tím veškeré informace obrazové, slovní, lokační atd. vztahující se ke
specifickým charakteristikám či nepřímé identifikaci přihlédnutím ke všem prostředkům. Uživatelem
služby Lensic.cz je každá osoba, která si vytvoří uživatelský účet. Správce veškeré poskytnuté osobní
údaje shromažďuje a chrání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů. Dále pak v souladu s platnými zákony Evropského parlamentu a Rady EU, a
to zejména v souladu s nařízením 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR.

Zdroje a způsoby zpracování osobních údajů
Uživatel uděluje souhlas správci se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů
uživatele, jako zejména jméno, příjmení, provozovna případně obchodní firma, IČ a sídlo právnické
osoby nebo osobní údaje vyplývající z objednávky. Způsoby zpracování jsou shromažďování,
vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování
osobních údajů je doba, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet.

Účel zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pro provedení
opatření správcem před uzavřením takovéto smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU
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, řešení práv z odpovědnosti za vady nebo plnění
související s veřejnoprávními povinnostmi správce. Ze strany správce nedochází k automatickému
individuálnímu rozhodování ve smyslu článku č. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a
dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
Správce uchovává osobní údaje po dobu 1 roku od vypršení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby
uložení osobních údajů správce tyto smaže. Správce není povinen Vás před výmazem informovat.

Další příjemci osobních údajů
Mezi příjemce osobních údajů se řadí osoby zajišťujících pro správce technické služby související s
provozem aplikace. On-line aplikace Lensic.cz využívá služeb poskytovatelů hardwaru, síťového
připojení a dalších technologií nezbytných pro správný běh aplikace. Správce Marek Konderla vlastní
databázi služeb, avšak k veškerým datům uloženým v databázi máte práva a odpovědnost za ně
pouze Vy. Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinnosti, které plynou z
právních předpisů jsou zejména orgány finanční správy nebo jiné příslušné orgány, pokud to správci

ukládají obecně platné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí
(zemí mimo EU nebo mezinárodních organizací.

Internetové stránky a služby třetích stran
Internetové stránky, služby a aplikace Lensic.cz mohou odkazovat na internetové stránky, produkty a
služby třetích stran (např. údaje o poloze nebo kontaktní údaje z mapy.cz). Údaje shromažďované
třetími stranami se řídí jejich zásadami o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste se s
jejich podmínkami seznámili.

Používání cookies
Internetové stránky aplikace, on-line služby a další mohou používat cookies. Informace, pomocí
cookies shromažďované, považujeme za neosobní, avšak s údaji v rozsahu IP adresy a podobných
identifikátorů nakládáme jako s údaji osobními. Cookies jsou nezbytné pro správnou funkčnost
aplikace Lensic.cz, používáme je k uložení informací o právě probíhajícím spojení. Nejsou v nich tedy
uložena žádná data, která by mohla být zneužita.

Práva subjektů údajů
Za podmínek, které stanovuje GDPR máte: - právo požadovat od správce přístup ke svým osobním
údajům, - právo na opravu osobních údajů, - právo na omezení zpracování osobních údajů, - právo na
výmaz osobních údajů, - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, - právo na
přenositelnost osobních údajů.
Povinnost poskytovat osobní údaje nemáte. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek pro
uzavření a plnění smlouvy a uživatelského účtu. V případě, že byste se domníval/a, že zpracováním
osobních údajů bylo porušeno nařízení, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů Bezpečnost zpracování osobních údajů zabezpečuje správce
pomocí vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení
odpovídající danému riziku. Správce také prohlašuje, že přístupem k osobním údajům disponují pouze
jím pověřené osoby.
Aktualizováno v Těrlicku 14.11.2020
Marek Konderla

