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Zásady zpracování osobních údajů 
 

 

Vaše osobní údaje uchovávám v soukromí a bezpečí a umožňuji vám mít nad nimi kontrolu. 

Když využíváte kontaktního nebo objednávkového formuláře na webové stránce psychoterapeut-

psycholog.cz, svěřujete mi různé informace, včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách 

ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje zpracovávám, jak je používám a jak je chráním.  

 

 

I. 

Správce osobních údajů a subjekt údajů 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Dlabal, IČ 74866885, se sídlem Tanvaldská 

1335/9, 182 00 Praha 8 (dále jen „správce“). Správce je možné kontaktovat na adrese Krymská 

12, 101 00 Praha 10 nebo emailem na dlabal.martin@seznam.cz. 

2. Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě 

objednávky služeb či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě odeslání vyplněného 

kontaktního či objednávkového formuláře na webových stránkách správce (dále jen: 

„subjekt“). 

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt poskytl za účelem splnění objednávky či 

smlouvy, formou elektronických komunikačních prostředků na dálku nebo písemnou formou, 

a to v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjektem, nebo v jakém rozsahu je správce získá 

z jiných zákonných zdrojů.  

Jedná se zejména o: jméno, příjmení, telefon, e-mail, název obchodní firmy fyzické osoby, 

adresa sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo 

bankovního účtu.  

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky či 

smlouvy se subjektem.  

 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění objednávky či smlouvy mezi 

subjektem a správcem (zejména prodej služeb v oblasti psychologické diagnostiky a 

poradenství) a plnění právních povinností. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb a výkon práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány 

osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je 

nutným požadavkem pro uzavření a plnění objednávky či smlouvy, bez poskytnutí osobních 

údajů není možné smlouvu či objednávku uzavřít, či jí ze strany správce plnit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 

nařízení. 
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IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících 

ze smluvního vztahu mezi subjektem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních 

vztahů. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  

• podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě objednávky či smlouvy 

• podílející se na zajištění provozu služeb. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 

mezinárodní organizaci.  

 

VI. 

Práva subjektu 

1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 

18 GDPR.  

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo 

email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.  

2. Dále má subjekt právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

domnívá, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 

osobních údajů. 

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním přihlášky z internetového objednávkového formuláře či odesláním kontaktního 

formuláře subjekt potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v 

celém rozsahu přijímá. 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů 

zveřejní na svých internetových stránkách. 

 


