
 

 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

STRUČNĚ A JASNĚ 

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře nám dovolujete využívat poskytnuté osobní údaje 
v naší databázi. Vše samozřejmě podléhá příslušnému zákonu a týká se pouze společnosti 
BCreative s.r.o. 

Vaše práva 

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a kdykoliv máte právo tento souhlas písemně odvolat. 
Stačí odeslat žádost na naši e-mailovou adresu info@bcreative.cz. 

ZÁROVEŇ MÁTE PRÁVO NA:  

• informaci o zpracování svých osobních údajů, 
• vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů , 
• právo požadovat přijetí opatření k nápravě, především provedení blokace, opravy, 

doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, 
• opravu nepřesných osobních údajů, 
• výmaz osobních údajů, 
• omezení zpracovávání osobních údajů, 
• přenositelnost údajů jinému správci. 

 
Nebo se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde vám sdělí další 
podrobnosti. 
 
Tím, že odešlete formulář, souhlasíte se zpracováním podle zmíněných pravidel. 
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PRÁVĚ A JASNĚ 

Zásady zpracování ochrany osobních údajů 
Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.  
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, 
zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
Správce osobních údajů 
Jsme společnost BCreative s.r.o., Jugoslávských partyzánů 679/16, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká 
republika, IČ: 03486605, která provozuje webové stránky www.bcreative.cz. Vaše osobní údaje 
zpracováváme jako správce, tedy určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, 
po jak dlouhou dobu. Stejně tak vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním 
budou pomáhat.  
 
BCreative s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje: 
 
- jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem vaší společnosti; 
- název společnosti; 
- fakturační adresu; 
- telefonní číslo; 
- IČ, DIČ; 
- IP adresu; 
- cookies; 
- případné další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy. 
 
 
Prohlášení 
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti 
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 

• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,  
a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného 
souhlasu, 

• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních 
údajů, 

• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona  
o ochraně osobních údajů a GDPR. 

 
Účely zpracování 
Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme z těchto důvodů: 

• vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního webového formuláře v rozsahu jméno, 
příjmení, telefon, email, text vaší zprávy, IP adresa a cookies, 

• monitorování vaší návštěvy webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu 
provozu serveru, 
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• shromažďování údajů o potenciálních klientech a jejich oslovení za účelem marketingového  
či obchodního sdělení. 

 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu  
k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 
 
 
Právní základy zpracování 
V BCreative s.r.o. zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 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). 
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů 
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření,  
která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému přenosu 
nebo neoprávněnému zpracování. Veškeré osoby, které s osobními údaji přijdou do styku v rámci 
plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí. 
 
Předávání a zpřístupňování osobních údajů 
K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci společnosti BCreative s.r.o. a její 
spolupracovníci. Pro zajištění dalších zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními 
silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané 
zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé: 
 

• Facebook – Facebook Pixel 
• LinkedIn 
• Twitter 
• Google – Google Analytics 

 
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění  
a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme dbát na to, aby úroveň zabezpečení osobních dat 
nebyla nijak ohrožena a budeme Vás o tom informovat. 
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého  
z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy info@bcreative.cz. 
 
Máte právo: 

• požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto 
osobních údajů, 

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně 
požadovat omezení zpracování, 

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
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• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování, 
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena 

v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, 
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
 
Závěrečná ustanovení 

 
V případě, že byste potřeboval(a) ke zpracování osobních údajů naší společností více informací, 

obraťte se na nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy info@bcreative.cz. 
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