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Společnost můjdůchod.cz, s.r.o., IČ: 614 61 954, se sídlem Sokolovská 40/57, 186 00 Praha 8,
Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
28475, jako provozovatel internetového portálu můjdůchod.cz (dále jen „Provozovatel“ a
„Portál“), je registrována jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se
sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00 (dále jen „ÚOOÚ“). Provozovatel zajišťuje
bezpečnost údajů sdělených mu uživateli Portálu (dále jen „Uživatel“) a chrání a zabezpečuje
je zejména proti zneužití neoprávněnou osobou.
Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v příslušném znění (dále jen „ZOOÚ“).
Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů
– tj. jeho jména a příjmení, adresy elektronické pošty, IP adresy a informace shromážděné ze
souborů cookies, za účelem poskytování služeb Provozovatele, zasílání novinek, nabízení
obchodu a služeb a k reklamní činnosti (dále jen „Newsletter“), a to elektronickými prostředky
s využitím elektronických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu, po kterou má
Uživatel zájem o zasílání bezplatného Newsletteru Provozovatele, tzn. do doby, než Uživatel
další zasílání Newsletteru odmítne/odhlásí se z odběru Newsletteru; nejsou-li dány podmínky,
kdy je Provozovatel oprávněn dle ZOOÚ uchovávat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu.
Zpracovatelem osobních údajů získaných v souladu s výše uvedeným je Provozovatel.
Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů Uživatelů, a to za použití technickoorganizačních opatření. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé v souvislosti s užíváním Portálu
poskytují Provozovateli, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým
systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Provozovatel údaje před
neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu
k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti
ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Na žádost Uživatele je Provozovatel povinen poskytnout tomuto Uživateli informaci o
veškerých jeho osobních údajích, které zpracovává.
Uživatel se zavazuje poskytovat Provozovateli pouze správné a pravdivé osobní údaje.
Jakoukoli změnu osobních údajů poskytnutých Provozovateli se Uživatel zavazuje
Provozovateli oznámit. Osobní údaje sdělené Uživatelem Provozovateli jsou Provozovatelem
považovány za správné, není-li mu prokázán opak.
Uživatele může kdykoli vyslovit nesouhlas s dalším zpracováním jeho osobních údajů, a to
písemně prostřednictvím zprávy zaslané Uživatelem na adresu elektronické pošty
Provozovatele: info@mujduchod.cz nebo jiným způsobem. Provozovatel není povinen osobní
údaje odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, v souladu se ZOOÚ.
I bez souhlasu Uživatele může Provozovatel osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to
nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených

osob (v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ).
9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Provozovatele o vysvětlení (prostřednictvím zprávy zaslané Uživatelem na adresu
elektronické pošty Provozovatele: info@mujduchod.cz nebo jiným způsobem),
b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména o zablokováním,
provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
Shledá-li Provozovatel žádost Uživatele jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit
závadný stav.
10. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník nebo jiného právního předpisu.
11. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Uživatele (e-mailem zaslaným na
adresu elektronické pošty Uživatele) o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. To neplatí, pokud je informování Uživatele nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné
úsilí.
12. Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nesprávné nebo
neaktuální, je oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů. Nevyhoví-li
Provozovatel těmto žádostem Uživatele, je Uživatel oprávněn obrátit se na ÚOOÚ. Uživatel je
oprávněn obrátit se na ÚOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti.
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Uživatel tímto ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti) (dále jen „ZONSIS“) uděluje Provozovateli výslovný souhlas s tím, aby
Provozovatel užil adresu jeho elektronické pošty k jeho kontaktování za účelem zasílání
obchodních sdělení s informacemi o novinkách, produktech a službách poskytovaných
Provozovatelem, Poskytovateli služeb nebo třetími osobami (tj. Newsletteru Provozovatele).
Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem
v nich uvedeným (tj. odhlášením z odběru Newsletteru).

