PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Na ochraně Vašich osobních údajů nám velmi záleží. Proto zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně na
základě zákonných ustanovení (GDPR, Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích). V těchto
informacích o ochraně osobních údajů Vás informujeme o hlavních aspektech zpracování osobních údajů
v rámci webových stránek společnosti PDcz brno s.r.o., Milady Horákové 329/24, 602 00 Brno a všech
propojených společností skupiny Hudecek.
1. Navázání kontaktu
Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo prostřednictvím emailu, budou u nás Vámi uvedené údaje uloženy za účelem zpracování poptávky
a pro případ navazujících dotazů po dobu šesti měsíců. Tyto údaje nebudeme dále předávat bez Vašeho
souhlasu.
2. Webová analýza
Naše webové stránky používají funkce služby webové analýzy Google Analytics. K tomu se používají cookies,
které umožňují analýzu používání webových stránek uživateli. Takto získané informace jsou přenášeny na
server poskytovatele a zde jsou ukládány.
Tomu můžete zabránit nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby se cookies neukládaly.
S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o pověření zpracováním osobních údajů.
Zpracování osobních údajů probíhá na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo
písm. f (oprávněný zájem) GDPR.
Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšování naší nabídky a naší prezentace na webu.
Vzhledem k tomu, že nám velmi záleží na soukromé sféře našich uživatelů, jsou uživatelské údaje
pseudonymizovány.
Zasílání informací/newsletterů můžete kdykoli zrušit. Pokud si přejete zasílání zrušit, pošlete, prosím, Váš
požadavek na tuto e-mailovou adresu: pdcz@pdcz.cz. Vaše údaje související se zasíláním
informací/newsletterů poté obratem vymažeme.
3. Vaše práva
Máte zásadně právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání
a vznesení námitky. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právní předpisy na ochranu
osobních údajů nebo že byly jinak poškozeny Vaše nároky vyplývající z právních předpisů na ochranu

osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v Rakousku Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
PDcz brno s.r.o.
Milady Horákové 329/24, 602 00 Brno
T.: +420 545 211 401
pdcz@pdcz.cz
www.pdcz.cz

