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Dokumentace k ochraně osobních údajů 

dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)  
 

Úvodní list  
Správce osobních údajů:   VARNER JAN 

Osoba odpovědná za ochranu údajů: VARNER JAN 

 

Právní forma: fyzická osoba  

Adresa sídla: KUNČICE 26, 78832 Staré Město pod Sněžníkem 

Identifikační číslo (IČ): 75664241 

Jednající osoba a její funkce: MAJTNEROVÁ ALENA – zastupující jednatel  firmy  VARNER JAN  

Další informace : tel: 777138983, email: chatakuncice@gmail.com 

 

Kontaktní údaje zpracovatele: DANA HAUKOVÁ 

Její funkce  pracovní zařazení: jednatel, zpracovatel 

Kontaktní telefonní číslo: 777863159 

Kontaktní e-mail: dana.haukova@tiscali.cz  

Další informace:  adresa: Bratrušov 205, 78701 
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1. základní informace ke GDPR 
 

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (ve znění opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na 
celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. 
GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních 
údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji. 

V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít 
(získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně 
nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za 
zpracování). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování  a 
současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, zejména se jedná o to, že před zahájením 
nového zpracování je třeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) a zvolit vhodné 
nástroje ochrany údajů, za určitých podmínek si vyžádat předběžnou konzultaci u dozorového úřadu. Klíčem k 
nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných 
osobních údajů a používaných technologií. 

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy 
porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a občanům, jichž se porušení zabezpečení týká. 

Obecné nařízení výslovně upravuje nezávislost, obecné podmínky pro členy, úkoly a pravomoci dozorových úřadů 
v členských státech Evropské unie, EHP i Švýcarska a vzájemnou spolupráci těchto dozorových úřadů. Jednotný 
je také přístup k sankcím. 

 

Právo na určitou sumu informací poskytnutých výše uvedeným stručným, snadno přístupným a srozumitelným 

způsobem je tedy základním právem každého subjektu údajů vůči správci. 

GDPR je nový evropský zákon, který spojil dohromady osvědčená pravidla ochrany osobních 

údajů z různých států s hledisky kybernetické bezpečnosti, snadného elektronického sdílení a 

zároveň i ochrany práv lidí při robotizovaném zpracování. Stručné definice používaných pojmů 

jsou uvedeny 

GDPR se vztahuje na všechny subjekty, bez ohledu na právní formu, které vlastní a zpracovávají 

osobní a citlivé údaje občanů EU.  Obecné nařízení definuje tyto základní role: správce osobních 

údajů, zpracovatel osobních údajů a subjekt údajů. 

• Správce osobních údajů  je subjekt, který určuje účel a způsob zpracování osobních údajů a 

je odpovědný za jejich shromažďování, zpracování a uchování. 

• Zpracovatel je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává. 

• Subjekt údajů je fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovány. 
 

1. důvody zpracování osobních údajů subjektu 

Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů: 

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)
https://lepsi-reseni.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/smernice-gdpr-otazky-7-spravce-zpracovatel/
https://lepsi-reseni.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/gdpr-narizeni-ii-zasady/#6


• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci, kterým je pověřen správce, 

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, 

kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující 

ochranu osobních údajů. 

 

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

• Osobní údaje zpracováváme pouze za podmínek dovolených právními předpisy a pro konkrétní účel 

• Osobní údaje musí zpracováváme  pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a v aktuálním stavu. 

• Osobní údaje jsou  zpracovávány pouze nezbytně potřebnou dobu. Údaje nepřesné a neaktuální 

nezpracováváme. 

• Osobní údaje jsou  zabezpečeny proti neoprávněnému nakládání a náhodnou ztrátou či zničením. 

3. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

• Zpracování je prováděno v souladu s Obecným nařízením. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti 

neoprávněnému nakládání a náhodnou ztrátou či zničením. 

•  

 

Co se rozumí porušením zabezpečení osobních údajů? 
Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo 

protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených 

nebo jinak zpracovávaných osobních údajů 

 

 

4. POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1    INFORMAČNÍ POVINNOST 

V okamžiku získání osobních údajů je správce povinen poskytnout subjektu informace týkající se zejména osoby 

správce, jeho kontaktních údajů, účelů zpracování osobních údajů, případných další příjemců osobních údajů a 

potenciálního úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Stejně tak je správce 

povinen učinit v případě, kdy správce získá osobní údaje od jiné osoby, než je subjekt údajů. Nařízení časově 

dále upřesňuje, že správce poskytne výše uvedené informace při první komunikaci se subjektem, nejpozději však 

do jednoho měsíce od získání osobních údajů. Správce je dále povinen na žádost subjektu poskytnout rovněž 



bezplatně informace o zpracovávaných osobních údajích, jejich rozsahu, dalších příjemcích a přijatých 

bezpečnostních opatřeních, jakož i vysvětlení v případě podezření o nezákonném zpracování osobních údajů.  

4.2    OPRAVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil či doplnil nepřesné nebo neúplné 

osobní údaje, které se ho týkají, popřípadě je blokoval nebo zcela odstranil. 

4.3    PRÁVO BÝT ZAPOMENUT 

Správce je povinen vymazat shromážděné osobní údaje, a to především v případě, kdy byl vyčerpán účel 

zpracování osobních údajů, osobní údaje byly zpracovány protiprávně či dotčená fyzická osoba odvolá souhlas 

se zpracováním svých osobních údajů a správce nemá jiný zákonný důvod pro zpracování. 

4.4    PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, které by pro subjekt mělo právní či jiné významné účinky. Profilováním se pro 

účely Nařízení rozumí využívání osobních údajů subjektu k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících 

se k fyzické osobě, např. k předpovědi potenciální ekonomické situace, preferencí, zdravotního stavu subjektu 

apod. Výjimkou jsou případy, kdy je profilování nutné k uzavření nebo plnění smlouvy, je povoleno právními 

předpisy nebo je prováděno se souhlasem subjektu. 

4.5    PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Nově podle Nařízení má subjekt údajů právo na přenesení jeho osobních údajů k jinému správci. Původní 

správce je tak povinen předat subjektu zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu. Toto právo je fyzickým osobám přiznáno v případě, kdy jsou osobní údaje 

zpracovávány na základě souhlasu, pro účely plnění smlouvy či automatizovaně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a 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. 

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti 

s návštěvou webových stránek Správce, jak je definován níže, jakož i o některých dalších případech zpracování 

osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. 

Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v 

tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

1. Správce osobních údajů 
Správce Vašich údajů firma Varner Jan, se sídlem Kunčice 26, IČO 75664241 (dále jen správce) 

 

2. Zpracování protokolových souborů 

V rámci přístupu na své webové stránky na adrese www.staraskola.eu  zpracovává Správce protokolové 

soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných 

zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. 

Tyto protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od návštěvy webové stránky Správce. Zpracování 

těchto protokolových souborů provádí Správce sám, anebo je oprávněn pověřit tímto zpracováním třetí osobu 

jako zpracovatele. 

V rámci protokolových souborů jsou zpracovávány následující údaje, které mohou, ale nemusí, zahrnovat 

osobní údaje návštěvníka webové stránky: 

• webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Správce navštívil; 

• IP-adresa; 

• datum přístupu a doba přístupu; 

• případný dotaz návštěvníka; 

• kód odpovědi http; 

• přenášené skupiny dat; 

• údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky. 

 

3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky 

a)    Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem 

optimalizace marketingových aktivit používá firma Varner Jan  na svých webových stránkách cookie soubory. 

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, 

pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 



b)    Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých 

cookie souborů, které firma shromažďuje na svých webových stránkách: 

• Permanent login  - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána    po dobu 

jednoho měsíce nebo do odhlášení. 

c)    V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit 

jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem: 

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč 

Deaktivace 

Cookies: 

1. V menu "Nástroje" vyberte 

možnost "Možnosti internetu". 

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" 

a následně na nabídku "Možnosti". 

Návod na deaktivaci a 

odstranění Cookies naleznete v 

nápovědě příslušného 

prohlížeče, příp. se obraťte na 

výrobce prohlížeče. 

2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana 

osobních údajů". 
2. Zvolte oddíl "Soukromí" 

3. Pro zablokování všech cookies 

posuňte v rámečku nastavení 

posuvník nahoru. 

3. V sekci Cookies deaktivujte volbu 

"Povolit serverům nastavovat Cookies" 

4. Vaše nastavení potvrďte "OK". 4. Potvrďte Vaše nastavení 

Odstranění 

Cookies: 

1. V menu nástroje vyberte volbu 

„Zabezpečení“ a poté klikněte na 

„Odstranit historii procházení“ 

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" 

a následně na šipku u nabídky "Historie". 

  

2. Zaškrtněte zaškrtávací pole 

„Cookies“ 

2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou 

historii“ 

3. Klikněte na tlačítko „Delete“ 
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období 

mazání“ 

  

4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku 

o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole 

„Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat 

 

 

 

 

 



4. .Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednáním služeb přes stránky 

V případě objednání služeb na webové stránce www.staraskola.eu  je Správce rovněž v pozici prodávajícího 

služby. S ohledem na tuto skutečnost bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v následujícím 

rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa . 

Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Správcem 

a zákazníkem, dodání objednaných služeb a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. 

Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje 

uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze 

strany subjektu údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. 

Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené Správcem) budou uchovány po dobu zákonem 

předepsaných archivačních lhůt. 

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako 

zpracovatele. V případě, kdy budou objednané služby na základě žádosti zákazníka doručovány na adresu 

uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci. 

5. Užívání sociálních pluginů 

Webové stránky Správce dále obsahují nebo mohou obsahovat sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž 

mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o: 

• plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA; 

• plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, 

CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; a 

• plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, USA. 

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních 

údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za 

jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny. 

Chtěli bychom upozornit na to, že toto prohlášení o důvěrnosti se nevztahuje na webové stránky třetích osob, 

které jsou propojeny s těmito webovými stránkami.  

6. Práva spojená s ochranou osobních údajů 

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou 

dobu jejich zpracování následující práva:  

(1) právo na informace o prováděném zpracování, (2) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (3) 

právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (4) právo na omezení zpracování osobních údajů, (5) právo na 

přenositelnost osobních údajů, (6) právo vznést námitku proti zpracování, a (7) právo podat stížnost u 

dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

http://www.staraskola.eu/


Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou subjekty 

údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: chatakuncice@gmail.com , tel: 777138983 nebo na 

adrese Chata Stará škola, Kunčice 26, 788 32 

případně na dana.haukova@tiscali.cz, tel. 777863159 a adrese Dana Hauková Bratrušov 205 78701 
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