SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Při provozu webových stránek www.inaccessibilem.org (dále jen „Webový portál“) nebo
osobní návštěvě kanceláře může dojít ze strany Jakuba Hnědkovského, IČ 73842010 (dále
jen „Správce“), jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů osob žádajících
o zprostředkování služeb (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekty údajů“).
2. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí nebo zprostředkování služby Správcem,
případně smluvním partnerem Správce.
3. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa
místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo
bankovního účtu.
4. Osobní údaje subjektů údajů jsou Správcem zpracovávány do odvolání ze strany
žadatele.
5. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a
automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje subjektů údajů jsou vyhodnoceny
Správcem, nebo zaměstnancem správce a pokud je to nezbytné, následně předány
smluvnímu partnerovi Správce za účelem vytvoření nabídky dle poptávky subjektu údajů.
6. Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho
osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za
poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen
poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.
Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Správci své osobní údaje, nebude
možné realizovat poskytnutí ani zprostředkování poptávaných služeb.
8. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, může (i) požádat Správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby
Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána
oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví,
může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
9. Subjekt údajů na základě výše uvedených informací souhlasí s tím, aby Správce
zpracovával jeho osobní údaje za účelem podle bodu 2, v rozsahu podle bodu
3, po dobu dle bodu 4.
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