
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace ke zpracování osobních dat 
Firma TECHNICOAT s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Všechny 
osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679. Máte nárok na 
požádání o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou 
uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému 
zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného 
výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se 
zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla 
společnosti. 

Zabezpečení Vašich osobních dat 
Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a 
organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich 
zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná 
neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další 
zpracování, pokud to nevyžaduje zákon. 

Právo na informace 
Vaším právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký 
účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 
dnů. 

Právo na přenositelnost údajů 
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data 
předána jinému správci. 

Aktualizace údajů, právo na opravu 
Máte právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje 
již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou 
ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho 
požadavku.  
 
 
 



Právo na omezení zpracování 
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že 
takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se 
domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. 

Právo na výmaz 
Máte právo kdykoli zažádat o výmaz z naší databáze a my údaje, které zpracováváme 
výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. 
 
Kam se můžete obrátit 
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na 
email info@technicoat.cz nebo na sídlo naší společnosti: 
TECHNICOAT s.r.o.,  
Planá 87 
37001 České Budějovice 
 

Webové stránky - soubory protokolů 
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující 
protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme 
patří: 

 Vaše IP Adresa 

 Otevíraná stránka našeho webu 

 Kód odpovědi http 

 Identifikace Vašeho prohlížeče 
 Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku 

Soubory cookie 
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke 
shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory 
cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete 
z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují 
žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou 
funkčnost webových stránek. 

Analýza a statistiky 
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, 
které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby 
zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, 
ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro 
marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro 
účely právní ochrany. 

 

 


