
Podmínky ochrany osobních údajů 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 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 (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. 

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních 
údajů ze strany naší společnosti. 

1.       Správcem Vašich osobních údajů je společnost Visible s.r.o., se sídlem Sasanková 4, Praha 10, 
zapsaná ve složce  C 194220, Městský soud v Praze (dále jen „Společnost“). 

Společnost může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních údajů. 

2.       Typ a původ údajů, které Společnost zpracovává 

Zákazníky Společnosti jsou fyzické osoby, které mají zájem o koupi služeb z nabídky Společnosti. 

Osobní údaje subjektů údajů zpracováváme zejména za účelem splnění smluvních a zákonných povinností 
vyplývajících z naší činnosti tak, abychom mohli zákazníkům poskytnout naše služby. V případě, že Společnost 
provádí zpracování osobních údajů jako zpracovatel, určuje účel a prostředky zpracování příslušný správce. Pod 
pojmem zpracování se rozumí, že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v žádných  případech 
nepředáváme dále. 

Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od našich zákazníků při telefonickém kontaktu nebo 
prostřednictvím kontaktního formuláře. 

3.       Účely zpracování ze strany Společnosti, jakožto správce osobních údajů a právní tituly zpracování 

Pokud vystupujeme v pozici správce osobních údajů, zpracováváme je vždy jen k povoleným účelům a v souladu 
s aktuálně platnými právními předpisy. 

3.1.  Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků 

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům v souvislosti s koupí 
služeb. 

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
telefon. 

Zpracování těchto osobních údajů zákazníků je prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Společností 
a zákazníkem, dodání objednaného plnění a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů 
Společnosti. 

Pokud bude u Společnosti uplatněna reklamace služby, bude Společnost zpracovávat osobní údaje též za 
účelem vyřízení takové reklamace. 

Společnost zpracovává výše uvedené osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v 
zákaznickém účtu na webové stránce jsou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu 
údajů nebo ze strany Společnosti. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené Společností) 
jsou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt. 

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku provádí Společnost sama nebo tímto pověří třetí osobu jako 
zpracovatele.  

3.3.  Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu 

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. 
Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů 
uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné. 



 
Pokud má návštěvník webové stránky Společnosti zájem o zasílání odpovědi na jeho dotaz skrze kontaktní 
formulář, poskytne za tímto účelem Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě 
bude Společnost za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy minimálně v 
rozsahu e-mailové adresy. 

Pokud návštěvník webové stránky poskytne rovněž své identifikační údaje, zpracovává Společnost za uvedenými 
účely i tyto údaje.  

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů 
podle tohoto článku bude provádět Společnost sama. 

3.4.  Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností 

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti Společnosti. Tyto povinnosti 
mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně 
z toho mohou pro Společnost vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, 
které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů. 

3.5.  Informace o změně účelu 

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je původně 
shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.  

4.       Účely zpracovávání ze strany Společnosti, jakožto zpracovatele osobních údajů 

V případě, že Společnost při zpracování Vašich osobních údajů vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, 
stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce osobních údajů. I v takovém případě 
však naše Společnost dodržuje veškeré právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a poskytuje 
jim vysokou míru zabezpečení.  

5.       Příjemci Vašich údajů 

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména 
jednotlivým externím dodavatelům naší Společnosti, provozovatelům technologií využívaných ze strany 
Společnosti, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým poradcům Společnosti. 

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech 
ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte 
příslušné svolení. 

6.       Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro 
splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou. 

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů Společnosti musíme určité údaje uchovávat i 
po ukončení smluvního vztahu. 

Při posuzování doby uchování osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. 
Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním předpisem, stanovíme 
přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, 
abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení 
právních nároků proti Společnosti a s ohledem na předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiná 
narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících 
rizik. 

7.       Povinnost poskytování osobních údajů 

Osobní údaje poskytujete Společnosti zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití 
našich služeb. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti 
informujeme. 

8.    Použití souborů cookie a analýza webových stránek 



Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče 
návštěvníků webové stránky Společnosti. Tyto cookie soubory Společnost na svých webových stránkách 
nepoužívá.  

10.    Kontaktní údaje 

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení 
se mohou subjekty údajů obracet na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy: info@terapeutkatcm.cz  

 

 


