
Ochrana osobních údajů 
Provozovatel 
Zdeněk Zenkl

IČ: 73742317

Se sídlem Nádražní 307, 763 26 Luhačovice

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Luhačovice


Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (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. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a

jejich zpracování nás kontaktujte zde:


Zdeněk Zenkl

Nádražní 307, 763 26 Luhačovice

Tel.: +420 577544967

info@romaluhacovice.cz


Provozovatel zpracovává v případě vaší poptávky zboží a služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

• jméno a příjmení

• e-mailovou adresu

• IP adresu


Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a IP adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a 
služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové 
zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní 
údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a 
Creatia, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.


Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem tedy správcem osobních údajů, osobní 
údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

• Creatia web, s.r.o., Nádražní 307, 763 26 Luhačovice, CZECHIA

• TELE3 s.r.o.,Vinohradská 184, 130 52 Praha, CZECHIA

• OVH.CZ, s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha, CZECHIA

• Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, CZECHIA

• Hetzner Online GmbH, Industriestr. 2591710 Gunzenhausen, DEUTSCHLAND

• ONLINE S.A.S., 8, rue de la Ville L'eveque, 75008 Paris, FRANCE

• Wildbit, LLC, 225 Chestnut Street, Philadelphia, 19106 Pennsylvania, USA

Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však 
v současné době společnost nevyužívá správce může předávat do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci ve smyslu GDPR.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek 

ukončení jednání o smlouvě.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

mailto:info@romaluhacovice.cz

