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GDPR ??? Nové nařízení EU 216/679 
o ochraně osobních údajů, aneb ať
v tom máme všichni jasno…
Věřím, že věříte, že s vašimi údaji nakládám tak, jak byste nakládali vy s
těmi mými.
Přesto bych vás ráda podrobně informovala o tom, jaké údaje o vás
uchovávám, kde jsou uloženy, pro jakou příležitost a kdo k nim má vlastně
přístup. Žádné tajnosti, jen černá a bílá...
---------------------------------------------------------------------------JAKÉ ÚDAJE MI SDĚLUJETE:
Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní kontakt,
fakturační údaje, číslo bankovního účtu, případně další údaje bez kterých
bychom se nemohli při vaši objednávce treku obejít.
K ČEMU MI VAŠE ÚDAJE SLOUŽÍ:
Pro komunikaci s vámi, horaly. Když si mě objednáte jako průvodce za
vašimi zážitky, je nutné vystavit fakturu, kde všechny tyto údaje vyplním.
Slouží mi ke splnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci
daňových dokladů. Účetnictví je potřeba mít v pořádku.
Vaši mejlovku použiji na občasné poslání poštovního holuba, když se mi
objeví něco na srdci (trekařské plány, uvolněná místa, nový příspěvek v
počteníčku, zasílání fotek z treků). Tel. číslo potřebuji pro případy, že by mi
něco z vaší objednávky nebylo jasné, nebo kdybyste náhodou v den
dovolené zaspali a já vás na místě setkání nenašla. Pokud jste mým
klientem považuji za svůj oprávněný zájem posílat vám informační emaily po
dobu 20 let od poslední objednávky.

KDO VIDÍ VAŠE ÚDAJE A KDE JSOU ULOŽENY:
Přístup k vaším fakturačním údajům a tel. číslům mám POUZE já, správce,
Radka Eliášová, Komenského 26, 542 01 Žacléř, IČ: 00991023. Pak taky
moje skvělá účetní, ale jí se bát nemusíte. Tyto údaje si ukládám na místo,
kam se nikdo jiný NEDOSTANE.
Vaše email-adresy má pod dozorem můj online mailingový správce, kde jsou
pomocí moderní technologie jako pod zámkem. V případě, že by vás odhalili
jako člena gangu, mohl by se správce kontaktů, případně státní instituce
na ty vaše údaje podívat pěkně zblízka. Ale to určitě nebude váš případ :-)
COOKIES, IP ADRESY:
Při návštěvě mého webu www.treky-alpske-chaty.czse zaznamenávají
údaje jako vaše ip adresa, co si zrovna prohlížíte, na jaké podstránky
chodíte, či jak dlouho se u mě na webu zdržujete a odkud jste přišli. Tyto
informace o vás mohu kdykoliv vidět, ale nejsem Colombo a na tyto údaje
nekoukám. Buď vás můj projekt oslovil a pojedete na trek nebo zůstanete
doma. Je to osud, který sledováním toho jak prohlížíte moje stránky, určitě
neovlivním.
Ke zpracování cookies dáváte souhlas pouze vy, Používání cookies můžete ve
svém prohlížeči zakázat.
VAŠE PRÁVA - MOJE POVINNOST:
Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli
odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který najdete v každém
e-mailu. Rovněž se mě kdykoli můžete dotázat jaké údaje o vás shromažďuji,
jak s nimi nakládám a kdo k nim má přístup.

Kdykoli mě můžete požádat o smazání vašich údajů z mé databáze.
Tlačítko DELETE je rychlé, zvládneme to opravdu KDYKOLI!
Vyplněním registračního formuláře na mém alpském webu souhlasíte se
zařazením do mé alpské databáze a rovněž se zasíláním novinek (moderně
nazýváno marketingový účel).
Děkuji za důvěru a těším se na naše společné zážitky v horách…
Platnost zásad GDPR od 25.5.2018
V Žacléři… Radka

...zázraky se dějí,
když dáváš více energie do svých snů,
než svému strachu,,,

