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Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů 

Ochrana vašich osobních údajů je pro mne velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u mne v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty 
třetí straně. 

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje? 

Helena Kuželová 
Tarotová škola Sophie Joya 
IČ: 43552731 
 
Vzhledem k citlivosti osobních údajů dodržuji následující principy: 

• Neptám se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebuji. 

• Nesdílím vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, 
tvorby mých produktů nebo ochrany mých práv. 

• Neukládám osobní informace na serveru www.tarotovaskola.cz, ledaže se jedná 
o probíhající využívání mých služeb a produktů. 

 
Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy. Toto prohlášení 
o ochraně osobních údajů se týká všech mých služeb a produktů. 

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravy vašich osobních dat, prosím, kontaktujte mne. 
Respektuji vaše soukromí pokud se jedná o jakoukoliv informaci, kterou mohu ukládat při provozu 
mých stránek. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje získávám 

• pokud mne kontaktujete prostřednictvím webových stránek, 

• pokud se přihlásíte na můj tarotový kurz, 

• pokud si objednáte službu či produkt na mých webových stránkách, 

• pokud mi pošlete poptávku na moje služby, 

• pokud se mnou uzavřete smlouvu, 

• pokud mi údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem. 
 

Zpracovávám tyto údaje: 

• jméno a příjmení nebo obchodní firma, 

• telefonní číslo, 

• e-mailová adresa, 

• poštovní adresa, 

• cookies. 
  

Účely zpracování a jejich právní základ 
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Plnění smlouvy 

Údaje, které mně poskytujete, používám k tomu, abych vás kontaktovala zpět s odpovědí na vaše 
požadavky pro účely plnění smlouvy a vyřízení vašich objednávek. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány 
pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. 

Newsletter (oprávněný zájem) 

Osobní údaje (jméno, ev. příjmení, a e-mailová adresa), které jste poskytli v přihlášení k odběru 
newsletteru, používám pouze za účelem zasílání newsletterů, které upozorňují na nově vydané články 
na mém webu. Newslettery posílám obvykle jednou měsíčně těm, kteří si je objednali 
prostřednictvím formuláře na www.tarotovaskola.cz. Z odběru newsletterů je možno se kdykoliv 
odhlásit. 

Kontaktní formuláře (oprávněný zájem) 

Na mých stránkách najdete i kontaktní formuláře, které slouží pro poptání mých služeb, nebo pro 
zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného 
kontaktování s odpovědí. 

Cookies (oprávněný zájem) 

Webové stránky www.tarotovaskola.cz samozřejmě používají cookies. Tyto soubory cookie 
neobsahují žádná osobní data a při zavření prohlížeče se většinou zruší. 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, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany serveru. 

Jak dlouho uchovávám vaše údaje 

Vaše osobní údaje uchovávám jen po dobu, nezbytnou k vyřízení vaší objednávky. Po uplynutí této 
doby jsou vaše údaje vymazány. 

Jaká máte práva? 

Kdykoli můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchovávám. Tato 
možnost nezahrnuje údaje, které jsem povinna uchovávat z administrativních, právních nebo 
bezpečnostních důvodů. 

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte mne. 
 


