
GDPR 

 
Společnost Atlan-s Management, s.r.o. přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání 
veškeré zpracovávané osobní údaje, kdy za Amto účelem přijala přiměřená bezpečnostní opatření. 

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v 
souladu s platnou legislaHvou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 
Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.  
 
Zpracované údaje 

● Nasbírané osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům ani správcům.  
● Nesbíráme automaHcky o osobní údaje.  
● Nepoužíváme žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, 

ani pro účely třeAch stran.  
● V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné 

návštěvě tato data může číst a měnit. Cookies jsou nutná pro provoz webu.  
● Pro přenos dat je jsou využívány výhradně zabezpečené webové stránky.  
● Cloudové služby zabezpečují cerHfikovaní partneři.  
● Nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. 
● Ohledně osobních údajů se obracejte výhradně na jednatele společnosH. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování  
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto 
účelů):  

● Za účelem poskytování služeb, na právním základě plnění smlouvy, zpracováváme vaše osobní 
údaje v rozsahu, který nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. 

● Za účelem vedení účetnictví zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů 
(fakturační údaje), které nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosH pro 
vystavování a evidenci daňových dokladů. 

● Za účelem přímého markeHngu, zasílání nabídek, zpracováváme vaše osobní údaje na základě 
našeho oprávněného zájmu, pokud jste naším zákazníkem, neboť důvodně předpokládáme, 
že vás naše novinky zajímají, a to nejdéle po dobu 5 let od poslední objednávky.  

● Ve výjimečných případech jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat na základě 
oprávněného zájmu naší společnosH, našich zákazníků či zaměstnanců na ochranu práv 
a majetku, a to v případě pojistných událosH nebo právních sporů za účelem určení, výkonu 
a obhajoby právních nároků, pokud probíhá či bezprostředně hrozí soudní spor, došlo 
k pojistné událosH nebo spáchání deliktu. 

Vaše práva v souvislos- s ochranou osobních údajů  
Pokud budete chAt některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.  

● Právo na výmaz (být zapomenut)  

● Opravu nepřesných osobních údajů 

● Omezení zpracování  

● Vznesení námitky proH zpracování 

● SAžnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 



● Přenositelnost  

● Odhlášení ze zasílání nabídek a obchodních sdělení  

● Mlčenlivost  
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