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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Ochrana osobních údajů a jejich zásady 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete 

nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Poprosíme vás, 

abyste se seznámili s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v 

souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Kdo je správce? 

 

Jsme společnost Javelumm s.r.o. IČO: 06896669 se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, 

zapsaná u městského soudu v Praze Sp.zn. C 290938. 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, určujeme, jak budou osobní údaje 

zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další 

zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. 

čísle 736431508 nebo na e-mail: jana@javelumm.cz 

 

Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné 

povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 

a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného 

právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti 

či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před 

zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v 

uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro 

naplnění těchto účelů): 

• poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, 

příjmení, e-mailovou adresu, telefon, IČO, DIČ, 

• vedení účetnictví – Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně 

potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci 

daňových dokladů. 

• zasílání informačních emailů – vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a 

kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého oslovení – zasílání 

informačních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, 

neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 15 let. 

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon 

nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli 

jinak. 
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Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které 

odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali 

jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, 

která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

 

Předání osobních údajů třetím osobám 

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními 

silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my 

a na dané zpracování se specializují. 

Jsou to poskytovatelé platforem či služeb pro projektový management, přímý marketing a 

účetnictví. 

• Pohoda (STORMWARE s.r.o.) - účetní program https://www.stormware.cz/ 

ochrana-osobnich-udaju.aspx), 

• WEDOS 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro 

usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při 

výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu 

zpracování jako na sebe. 

 

Předávání dat mimo Evropskou unii 

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající 

úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

 

Mlčenlivost 

Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní 

údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato 

mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu 

nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018. 


