
Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně 
probíhá v  souladu s  Obecným nařízením o  ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27.4.2016.   Údaje shromažďuje spolek Motýlek – pomoc rodinám v 
tíživé situaci, z. s., IČ: 08094802, Čelakovského 488/10, Hradec Králové 
500 02, e-mail: hello@motylek.info (dále jen ‚provozovatel‘).
Provozovatel se zavazuje dodržovat následující principy:
▪ Vyplňování veškerých citlivých údajů je dobrovolné a nepodmiňující 

využívání webových stránek a služeb, kromě případů dané 
zákonem.

▪ Nesdílet vaše osobní informace s  nikým dalším, kromě případů 
týkajících se zákona, vývoje produktů nebo ochrany práv 
provozovatele.

▪ Vaše osobní informace jsou výhradně uloženy na serverech 
certifikovaných dodavatelů.

Níže uvedené  prohlášení o  ochraně osobních údajů obsahuje i  tyto 
principy. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech našich 
služeb či webových stránek. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte 
kontaktovat.
Rozsah zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme, pokud:
▪ nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
▪ přidáte k příspěvku komentář,
▪ nám pošlete poptávku na naše služby,
▪ s námi uzavřete darovací smlouvu,
▪ nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným 

způsobem.
Zpracováváme tyto údaje:
▪ jméno a příjmení a/nebo obchodní firma,
▪ telefonní číslo,
▪ e-mailová adresa,
▪ trvalé bydliště
▪ poštovní a fakturační adresa,
▪ IP adresa,
▪ identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro 

analýzu návštěvnosti,
▪ cookies. 

Účely zpracování a jejich právní základ
Plnění smlouvy
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Údaje, které nám poskytujete, používáme k  tomu, abychom vás 
kontaktovali zpět s  odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění 
smlouvy nebo vyřízení dotazů.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a  transparentním 
způsobem a  jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné 
údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Komentáře (oprávněný zájem)
Když návštěvníci přidají komentář na webových stránkách či službách 
provozovatele, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro 
komentář, dále IP adresa návštěvníka a  řetězec user agent definující 
prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.
Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší 
emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto 
službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou 
k  dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po  schválení vašeho 
komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v  kontextu 
vašeho komentáře.
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím 
automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna 
v zahraničí. Zásady ochrany osobních údajů služby Akismet anti-spam 
najdete zde: https://automattic.com/privacy/
Kontaktní formuláře (oprávněný zájem)
Na webových stránkách či službách provozovatele najdete kontaktní 
formuláře, které slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání 
dotazu či  jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za 
účelem zpětného kontaktování s odpovědí.
Cookies (oprávněný zájem)
Pokud na webových stránkách či službách provozovatele přidáte 
komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a  webové 
stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, 
když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje 
znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro 
uložení vašich přihlašovacích údajů a  pro nastavení zobrazení 
obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny 
a  cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud 
potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva 
týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou 
odstraněny.
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Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V  rámci nastavení 
prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či  zcela 
zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé 
internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu 
vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies 
povoleno, budeme vycházet z  toho, že souhlasíte s  využíváním 
standardních cookies ze strany našeho serveru.
Deaktivace cookies v různých prohlížečích
▪ Chrome: support.google.com
▪ Opera: help.opera.com
▪ Firefox: support.mozilla.org
▪ MSIE: windows.microsoft.com
▪ Safari: support.apple.com

Vložený obsah z dalších webů (oprávněný zájem)
Příspěvky na webových stránkách či službách provozovatele mohou 
obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). 
Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, 
jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o  vás, používat 
soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši 
interakci s  tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce 
s  vloženým obsahem, pokud máte účet a  jste přihlášeni na danou 
webovou stránku.
Analytika (oprávněný zájem)
Provozovatel využívá služeb Google Analytics pro anonymní analýzu 
chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít 
a  opravit chyby v  uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat 
cookies k  mapování vašeho pohybu na našich webových stránkách. 
Více informací naleznete na stránkách služby https://www.google.com/
analytics/learn/privacy.html?hl=cs
Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Pokud přidáte komentář, komentář a  jeho metadata budou uchovávána 
po  dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického 
rozpoznání a  schválení všech následných komentářů, místo jejich 
držení ve frontě moderování.
Údaje o uživatelích, kteří souhlasili se zpracováním údajů pro 
marketingové účely, uchováváme po dobu 5 let, nebude-li souhlas se 
zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena 
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povinnost provozovatele zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou 
příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
Jaké máte práva?

1. Za podmínek stanovených v GDPR (EU 2016/679) máte
▪ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
▪ právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě 

omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
▪ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Tato 

možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z 
administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

▪ 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. III 
těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na 
ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, 170 00, Praha 7

Kontaktní údaje
Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, 
prosím kontaktujte nás.


