
Zájemce bere plně na vědomí, že osobní údaje Zájemce a osobní údaje poskytnuté Zájemcem budou 
zpracovány v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“)  

Zpracování bude provedeno společností STAM-LOGISTIK, s.r.o., IČO: 27387496, se sídlem Jeseniova 
1549/124, Žižkov, 130 00 Praha 3, společností založenou a exitující podle právního řádu České 
republiky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 
115684, jakožto správcem osobních údajů (dále také jen „Správce“).  

Zájemce může Správce kromě uvedeného sídla zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze v oddíle C, vložce 115684 dostupného na adrese https://www.or.justice.cz kontaktovat 
také prostřednictvím e-mailu kontakt@bytyhejtmankova.cz.  

Zpracovávání osobních údajů Zájemce bude správcem prováděno na základě právního titulu 
spočívajícího v udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedený účel (v souladu s čl. 
6 odst. 1 písm. a) Nařízení, resp. § 43 odst. 3 věta první Zákona). Účelem zpracování jsou marketingové 
účely, zejména: tvorba reklamních publik na reklamních platformách (Facebook, Google, Linkedin, 
Seznam), remarketing – zpětné cílení (pomocí reklamních platforem a e-mailem [např. informační 
sdělení, newsletter, apod.]), analytika výkonu webu, zpracování žádosti nebo požadavku. 

V rámci takto vymezeného účelu mohou být správcem osobní údaje případně užity k nabídce 
bezprostředně souvisejícího produktu nebo služby. Správce může předat osobní údaje Zájemce – 
kromě zpracovatele, kterým je provozovatel cloudového úložiště Dropbox – následujícím příjemcům: 
Dropbox, Linkedin, Google, Facebook, Sklik, Manychat. Doba, po kterou budou osobní údaje Zájemce 
uloženy činí 5 let ode dne poskytnutí souhlasu. Požadavek na poskytnutí osobních údajů výše 
uvedeným způsobem není zákonnou povinností a je učiněn Zájemcem vědomě a dobrovolně.  

Správce výslovně Zájemce poučil o tom, že Zájemce má právo požadovat od správce přístup ke svým 
osobním údajům (čl. 15 Nařízení), jejich opravu (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz (čl. 17 Nařízení), příp. 
omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), jakož i právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení). Zájemce 
má dále právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení) a právo podat proti správci stížnost 
u dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení), obojí je možno učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
(https://www.uoou.cz). 


