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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POLITIKA COOKIES 

 

Tento dokument o ochraně osobních údajů a politice cookies (dále jen: “Ochrana osobních údajů”) se 

týká webových stránek https://www.mojesvatbavrime.cz/ (dále jen: “Webové stránky”) a popisuje 

činnosti a způsoby zpracování osobních údajů ze strany paní Evy Ludmily Srovnalíkové (dále jen: 

“Podnikatelka” nebo “Správce údajů”) prostřednictvím Webových stránek, které jsou v jejím 

vlastnictví a jí registrované s vlastní doménou. 

 

SPRÁVCE ÚDAJŮ 

V souladu s ustanoveními čl. 13 Nařízení (EU) č. 2016/679 (dále jen: „GDPR“) a ve vztahu k osobním 

údajům je Správcem údajů: Eva Ludmila Srovnalíková trvale bytem v ul. via Dancalia 21, Řím (RM), 

PSČ 00199, DIČ (rod. č.): SRVVDM68E69Z156B, e-mail: info@myweddinginrome.com. 

Podnikatelka si dobře uvědomuje důležitost osobních údajů svých Uživatelů a dbá o ně (dále jen 

„Uživatelé“ nebo „Subjekty údajů“), proto se zavazuje k jejich respektování a korektnímu zpracování. 

Podnikatelka zpracovává osobní údaje Uživatelů (dále jen „Osobní údaje“), když Uživatelé navštíví 

Webové stránky a využívají funkce a služby na nich dostupné. Tento dokument o ochraně osobních 

údajů byl zpracován v souladu s GDPR, zákonem č. 196/2003 ve znění zákona č. 101/2018 a na základě 

pokynů dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) a obsahuje také informace pro Subjekty 

údajů podle ustanovení čl. 13 GDPR a platné vnitrostátní legislativy (společně dále jen: „Předpisy o 

ochraně osobních údajů“). Tento dokument o ochraně osobních údajů konkretizuje: 

- kdo je správcem údajů; 

- kdo kontroluje a spravuje Osobní údaje shromážděné a zpracovávané prostřednictvím Webových 

stránek; 

- jaké Osobní údaje jsou shromažďovány, pro jaké účely a jakým způsobem jsou zpracovávány; 

- rozsah sdělování Osobních údajů třetím osobám a jakýkoli jejich přenos do zahraničí; 

- způsoby, jakými si Uživatelé mohou ověřit zpracování Osobních údajů, které se jich týkají, a uplatnit 

práva uvedená v Předpisech o ochraně osobních údajů. 

Toto informační sdělení se vydává pouze pro Webové stránky a činnosti na nich prováděné a služby na 

nich poskytované Podnikatelkou nebo prostřednictvím jejích vlastních zpracovatelů údajů, čili nikoli 

pro jiné webové stránky, které může Uživatel navštěvovat pomocí odkazů anebo prováděných aktivit 

třetími osobami. V případě navštívení jiných webových stránek se doporučuje prostudovat si příslušné 

zásady ochrany osobních údajů. 

*** 

 

1. PRÁVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Právní rámec určený a zvolený pro zpracování osobních údajů je: 

a. pokud se týká odpovědí na žádosti o kontakt, informace a konzultaci od Podnikatelky, právní rámec 

zpracování je uveden v ustanovení čl. 6 písm. b) GDPR; 

b. pokud se týká prohlížení Webových stránek a používání technicko-analytických cookies třetích osob, 

právní rámec zpracování je uveden v ustanoveních čl. 6 písm. a) a f).  

V prvním případě je Podnikatelka oprávněna výslovným souhlasem, který může být udělen a odepřen 

svobodně a kdykoli přímo v rámci níže popsaných zásad Politiky cookies o správě preferencí; ve druhém 

případě z oprávněného zájmu Správce údajů. 

 

2. ÚČEL A ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účely, které zpracování osobních údajů sleduje, jsou: 

a. poskytování služby organizace akcí a svateb, navazování vztahů pro předsmluvní jednání s 

potenciálními zákazníky/Uživateli anebo navazování a řízení smluvních vztahů souvisejících s 

vykonávanými činnostmi nebo pro poskytování služeb veřejného zájmu; 

https://www.myweddinginrome.com/
mailto:info@myweddinginrome.com


Strana 2 z 4 
 

b. analýza využívání a prohlížení různých částí Webových stránek, analytika Webových stránek a 

související plnění, tedy marketing obecně; 

c. anonymizovaná analýza preferencí, zvyků, chování, zájmů odvozených například z online kliknutí 

na jednotlivé části a kontaktní body Webových stránek; 

d. zasílání customizovaných sdělení a provádění cílené reklamy. Zpracování Osobních údajů pro účely 

profilování bude prováděno třetími osobami (budou zadávány na jiné webové stránce, než jsou 

Webové stránky Podnikatelky, a na serverech jiných, než je server Webových stránek), jakožto 

nezávislými vlastníky, a na základě jejich zásad ochrany osobních údajů, v každém případě však na 

základě výslovného souhlasu s jejich používáním na Webových stránkách. Tento nástroj pro 

zpracování dat propojuje pomocí cookies shromážděné údaje na Webových stránkách s údaji 

shromážděnými během prohlížení webových stránek třetích osob, pokud byly akceptovány. Příslušné 

interakce a informace získané prostřednictvím tohoto nástroje podléhají nastavení soukromí 

Uživatele na každé sociální síti a jsou přístupné pouze správcům těchto platforem. Podnikatelce 

budou zpřístupněny pouze souhrnné údaje týkající se návštěv Webových stránek. Pokud se týká 

povolení nebo zakázání instalace níže popsaných cookies třetích osob v internetovém prohlížeči, pro 

správu vašich preferencí a jejich zakázání kdykoli; 

2.2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Údaje budou zpracovávány jak ručně, tak za pomoci elektronických nástrojů za účelem: 

a. odpovídání a vyřizování žádostí Uživatele o informace anebo podporu, vyřizování dotazů, 

komunikování nebo poskytování zpětné vazby Uživatelům; 

b. poskytování požadovaných služeb prostřednictvím Webových stránek, včetně administrativních a 

účetních služeb, činností v oblasti prevence zpronevěry a plnění povinností daných právními 

předpisy, nařízeními a unijní legislativou (včetně předpisů proti praní špinavých peněz) a pro výkon 

práv v jednáních před soudem. 

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nepřesahující dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly 

shromážděny, a v žádném případě nepřesahující dobu stanovenou platnou legislativou. 

Pokud se týká Osobních údajů, na které se vztahuje souhlas udělený v souvislosti s instalací cookies 

třetích osob a pro obecný marketing, poskytnuté doby uchovávání odpovídají těm, které jsou stanoveny 

v Politice cookies. Doba uchování bude v těchto případech probíhat až do odvolání souhlasu Uživatele 

v jakémkoli okamžiku. 

Pokud se naopak týká předsmluvní, smluvní a administrativní agendy související s poskytováním 

odborných služeb a poradenství, doba uchování bude 10 (deset) let. 

 

3. DRUHY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 

3.1 ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Návštěva a prohlížení Webových stránek obecně zahrnuje shromažďování a zpracování osobních údajů 

Uživatele s omezením na: 

a. jméno, příjmení, přezdívku a pohlaví; 

b. kontaktní údaje (telefon a e-mail) včetně obchodního kontaktu; 

c. pracovní pozici anebo organizaci, ke které patří, pokud jsou sdíleny. 

Zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří navštíví a prohlížejí Webové stránky, se týká: 

1) údajů o prohlížení, jejichž přenos je nezbytný pro fungování počítačových systémů a programů 

nezbytných pro provoz Webových stránek; 

2) umožnění identifikace Uživatelů ve spojení s dalšími údaji. Tato kategorie zahrnuje například IP 

adresy (internetový protokol) nebo názvy domén počítače použitého k návštěvě Webových stránek, 

jakož i další parametry související s operačním systémem, který Uživatelé používají k připojení na 

Webové stránky. Získávání údajů o prohlížení probíhá automaticky a bez vůle Uživatelů a mohou 

být použity pouze za účelem získání statistických informací a souhrnných údajů o používání 

Webových stránek a ověření jejich správného fungování.  
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3.2 ÚDAJE POSKYTOVANÉ DOBROVOLNĚ JEDNOTLIVÝMI UŽIVATELI 

Podnikatelka dále shromažďuje a zpracovává Osobní údaje poskytnuté jednotlivými uživateli 

dobrovolně, které sestávají z údajů shromážděných při zasílání e-mailů, interakcích s funkcemi 

Webových stránek přes příslušné kontaktní body, podání žádosti o registraci nebo poskytnutí informací 

a služeb nabízených Webovými stránkami či vyplňování specifických formulářů. Mezi Osobní údaje, 

které Podnikatelka shromažďuje a zpracovává, patří jméno, příjmení, přezdívka, pohlaví, místo, 

národnost, kontaktní údaje jako: adresa, telefonní číslo a e-mail jak osobní, tak pracovní. Dále se 

shromažďují statistické údaje o uskutečněných nákupech. 

 

4. POVAHA POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Poskytnutí Osobních údajů podle shora uvedených ustanovení čl. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) a 

týkajících se Osobních údajů uvedených v čl. 3 je sice dobrovolné, ale nezbytné k tomu, aby 

Podnikatelka mohla vyřizovat žádosti o informace, poskytovat služby požadované prostřednictvím 

Webových stránek a provádět činnosti funkční ke službám souvisejícím s vykonávanými aktivitami. V 

případě neposkytnutí Osobních údajů pro výše uvedené účely Podnikatelka nebude schopna vyřizovat 

žádosti o informace, poskytovat služby požadované prostřednictvím Webových stránek a provádět 

činnosti funkční ke službám souvisejícím s vykonávanými aktivitami. 

 

5. SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje nebudou předmětem obecné komunikace, budou přístupné pouze Podnikatelce /Správci 

údajů/, a za určitých podmínek i jiným subjektům. Z důvodu souvisejícího s poskytováním služeb a 

v případě nutnosti může docházet ke sdělování Osobních údajů řádně vyškoleným pracovníkům nebo 

jmenovaným externím zpracovatelům. Osobní údaje mohou být zpřístupněny nezávislým 

spolupracovníkům a kvalifikovaným osobám, rovněž v přidružené formě organizovaným 

poskytovatelům služeb odborné nebo technické povahy, funkčních pro účely zpracování osobních údajů 

podle ustanovení čl. 2.1 a kteří pro Podnikatelku vyřizují daňové, sociální, účetní anebo organizační 

záležitosti a budou vystupovat jako externí zpracovatelé nebo osoby zpracováním pověřené, s tím, že 

tyto osoby jsou povinny přijímat opatření pro zabezpečení a ochranu osobních údajů v souladu s platnou 

legislativou. 

V neposlední řadě mohou být Osobní údaje sdělovány ze správních nebo právních důvodů orgánům, 

úřadům, veřejným institucím a oprávněným příjemcům v souladu se zákony a jinými právními předpisy. 

Úplný a aktualizovaný seznam externích zpracovatelů Osobních údajů bude na vyžádání poskytnut 

Podnikatelkou prostřednictvím e-mailové adresy: info@myweddinginrome.com. 

Osobní údaje nebudou v žádném případě předmětem přenosu ani šíření. 

 

6. AUTOMATIZOVANÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – COOKIES 

Webové stránky používají cookies a další technologie pro načítání anebo ukládání informací o zařízení 

Uživatele, včetně ikonek a widgetů Facebooku, Instagramu a Linkedinu. Tyto služby umožňují provádět 

přímo na Webových stránkách interakce se sociálními sítěmi anebo jinými externími platformami. Pro 

podrobný popis těchto technologií, viz níže popsanou rozšířenou Politiku cookies, na kterou se zde v 

plném rozsahu činí odkaz. 

 

7. PRÁVA OSOBY ÚDAJŮ 

Uživatel může kdykoli uplatnit práva uvedená v ustanovení čl. 15–22 GDPR, včetně například práva 

získat potvrzení o existenci či neexistenci Osobních údajů, které se ho týkají, ověřit jejich obsah, původ 

a správnost a požádat o jejich doplnění, aktualizaci, opravu, vymazání, přeměnu na anonymizovanou 

podobu a přenositelnost. Uživatel může z oprávněných důvodů zcela nebo zčásti omezit nebo odepřít 

zpracování Osobních údajů. 

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování Osobních údajů a uplatnění práv 

uvedených v GDPR Uživatel může kontaktovat Podnikatelku na následující adrese: 

info@myweddinginrome.com 
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8. POLITIKA COOKIES 

Cookies jsou malé textové soubory, které navštěvované stránky odesílají do zařízení Uživatele, ve 

kterém se ukládají, aby byly při další návštěvě odeslány zpět na tytéž stránky. 

 

8.1 JAKÉ COOKIES SE POUŽÍVAJÍ 

Webové stránky používají jak vlastní technické cookies a tak technické cookie třetích osob. Tyto cookies 

technické povahy nevyžadují k instalaci a používání předchozí souhlas Uživatele. 

Cookies používané na Webových stránkách lze rozdělit zejména do následujících podkategorií: 

• navigační nebo relační cookies, které zaručují běžné používání a prohlížení Webových stránek, 

neukládají se do počítače Uživatele a smažou se po zavření prohlížeče. 

• widgety sociálních sítí. Některé widgety sociálních sítí mohou používat své vlastní cookies k 

usnadnění interakce s referenční stránkou. 

• Google Map je platforma Google používaná k vyhledání sídla Podnikatelky. Uživatel může 

dobrovolně zadat svou polohu na platformě Google Map, aby se dostal do sídla Podnikatelky a získal 

přístup k trasám spravovaným společností Google mimo Webové stránky. 

• reCaptcha je služba Google používaná k prevenci SPAMu při zadávání údajů do formulářového e-

mailu. Vygenerované cookies jsou nezbytné pro bezpečnost Podnikatelky a Uživatele, který údaje 

zadává. 

JMÉNO DODAVATEL DRHU ÚČEL PLATNOST TYP ZDROJ 
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mezi lidmi a roboty. 

trvalá HTML reCaptcha 
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dočasná HTML reCaptcha 

CookieC
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cookie 

8.2 SDĚLOVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB TŘETÍCH OSOB TÝKAJÍCÍCH SE 

COOKIES  

Níže jsou uvedeny cookies třetích osob nainstalované na Webových stránkách. U každého z nich je 

odkaz na příslušné informace o prováděném zpracování Osobních údajů a o tom, jak používané cookies 

zakázat. Pokud se týká cookies třetích osob, Správce údajů je pouze povinen vložit do tohoto dokumentu 

odkaz na stránky třetích osob. Naopak povinností třetích osob je poskytnout příslušné informace a uvést 

způsoby případného souhlasu anebo vypnutí cookies. 

Facebook: Informační sdělení Linkedin: Informační sdělení Instagram: Informační sdělení 

Cookies může Uživatel zakázat změnou nastavení prohlížeče na základě pokynů příslušných dodavatelů 

zpřístupněných na níže uvedených odkazech.  

Internet Explorer Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari Opera 

 

9. AKTUALIZACE A ZMĚNY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Politika ochrany osobních údajů podléhá změnám a aktualizacím a aktuálně platná verze byla zveřejněná 

na Webových stránkách dne 5. 7. 2022. Změny Politiky ochrany osobních údajů jsou sdělovány jejich 

zveřejněním na Webových stránkách. Pro zjištění zavedených změn proto vřele doporučujeme 

pravidelně kontrolovat Politiku ochrany osobních údajů. 


