Jaká jsou Vaše práva?
S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých
bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit
jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně
žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře
vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat,
abyste svá práva uplatnili písemně na adrese společnosti JakPrezit.cz s.r.o., Polská 26, Praha
2, 120 00 nebo na e-mailové adresa info@jakprezit.cz

Právo na přístup
Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na
informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely
jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému
rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o
více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na
to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních
údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz
Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě
uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden
z následujících důvodů:
1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo
zpracovávány;
2. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
3. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů
prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále
zpracovávat;
4. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní
údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních
sdělení);
5. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na
základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že oprávněný zájem
převažuje Vaše právo na výmaz;
6. existuje určitý zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
7. zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému
zpracování.
Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být
vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši

žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás
zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane,
budeme Vás informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje
vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva
můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě
Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto
podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově
čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení,
pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování
V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou chybné, máte
právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně
nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
Toto právo máte také v těchto případech:
1. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní
údaje byly vymazány;
2. již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale
Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu
Vašich právních nároků;
3. byla Vámi vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů na základě
oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po
dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem
na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě tzv.
oprávněného zájmu
S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě
oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě
posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel
zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále
zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého
marketingu
Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem
přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez
dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost
V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste
názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost podat stížnost u

dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu
osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.
Aktualizováno dne: 10. 3. 2002

