
Politika soukromí
Dne  25.května  2018  vstoupilov  platnost  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním
osobních údajů a jejich šíření a také ve věci zrušení nařízení 95/46/ES (běžně nazývané
„GDPR”).  V souvislosti s tím bychom Vás chtěli ujistit, že námi zpracovanéosobní údaje jsou
zcela v bezpečí.  Zároveň si  Vás dovolujeme informovat  o právech,  které z titulu ochrany
osobních údajů přísluší každé fyzické osobě.  

Správcem Vašich osobních údajů je ekologické sdružení Eko-Unia se sídlem ve Wrocławiu 
(dále jako „My). Kontaktovat nás můžete následujícím způsobem:

• korespondenčně na adresu: ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław •
prostřednictvím emailové adresy: info-ekounia@eko.org.pl

Na této stránce naleznete základní informace tykající se zpracování osobních údajů, způsobu
jejich získávání a využívání, ale také i pravidla s nimi související. 

Pravidla pro zpracování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje v souvislosti s naší 

inností na webové stránce to v souladu s platným zákonem, principy účelnosti,zpracovávání,
jejich správnosti, integrity a důvěryhodnosti.

Shromažďujeme osobní údaje v omezeném rozsahu pouze pro konkrétní, důležité a právně
opodstatněné  účely.  Získané  údaje  nejsou  žádným způsobem  poskytované  dál,  čímž  by
došlo k porušení jejich prvotního účelu.

Z bezpečnostního  hlediska  úroveň  ochrany  osobních  údajů  mimo  oblast  Evropského
hospodářského prostoru (EHP) se liší od těch, které zaručují předpisy GDPR. Z toho důvodu
získané osobní údaje poskytujeme mimo oblast EHP zcela výjimečně a pouze tehdy kdy je to
nutné, či nezbytné, včetně zabezpečení náležité ochrany prostřednictvím: 

- spolupráce  se subjekty  spravujícími  osobní  údaje  v zemích pro které  bylo  vydáno
příslušené rozhodnutí Evropské komise;

- používání standardních smluvních klauzulí vydaných Evropskou komisí;

- používání platných firemních pravidel schválených přes příslušné orgány;

- v případě poskytování údajů do USA – spolupráce se subjekty v rámci programu „štít“
(program na ochranu soukromí „Privacy Shield) schváleného Evropskou komisí.   

Politika soukromí v případě změny civilního stavu bude aktualizována.

Splněním  povinností  vyplývajících  z odst.  13  GDPR  poskytujeme  podrobnější
informace  tykající  se  způsobu  zpracovávání  osobních  údajů  sdružením  Eko-Unia
následujícím osobám:

UŽIVATELŮM WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Kromě osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s návštěvou našich 
stránek,získáváme rovněž i přístup k IP adresám uživatelů, jejich zdrojům, ze kterých dochází
k návštěvě stránek, v ostatních případech i URL a také verze prohlížeče.

2. Za jakým účelem a na základě jakého důvodu?
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Výše uvedené osobní údaje jsou námi zpracovávány:

• pro analytické a statistické účely – právní podstatu zde vytváří náš opodstatněný 
obchodní zájem (odst. 6 bod 1 lit. F GDPR), který spočívá ve zpracování 
analýzaktivity uživatelů, jejich preferencí a to za účelem zlepšení dosavadních 
používaných funkcí a služeb;

• za účelem odesílání newsletteru – právní podstatu vytváří souhlas pro zasílání 
newsletteru (odst. 6 bod 1 lit GDPR);

• za účelem eventuálního stanovení způsobu vymáhání pohledávek, v opačném 
případě jako obrana před vyplacením závazků, právní podstatu zde rovněž vytváří náš
opodstatněný obchodní zájem (odst. 6 bod 1 lit. F GDPR), spočívající v ochraně 
našich práv. 

3. Jak dlouho?

Vaše údaje budeme spravovat až do doby zániku této stránky. 

V případě newsletteru bude emailová adresa zpracovávána do doby jeho existence, nebo do 
doby odstoupení od jeho zasílání (odstoupení od souhlasu o zasílání)

4. Příjemci údajů

Údaje zpracováváme pouze pro vlastní potřeby. Subjektem zpracovávajícím údaje na naší 
stránce je majitel serveru nazwa.pl. společnost NET-ART se sídlem v Wieliczce (Polsko), 
která tuto činnost vykonává na základě uzavřené smlouvy a v souladu s našimi požadavky, 
co znamená, že údaje mohou být na naši žádost, nebo na žádost subjektu kdykoliv smazány.

5. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:  

1. přístup k Vašim osobním údajům v souladu s odst. 15  GDPR;
2. změnit/opravit osobní údaje v souladu s odst.  16 GDPR;
3. odstranit osobní údaje v souladu s odst. 17 GDPR. Odstranění údajů je možné pouze 

tehdy, jestliže neexistuje právní opodstatnění opravňující nás k jejich dalšímu 
zpracování;

4. omezit zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s odst. 18 GDPR
5. přemístit zpracované údaje v souladu s odst. 20 GDPR; 
6. vyjádřit nesouhlas se zpracováním údajů v souladu s odst. 21 GDPR.  

Pro využití výše uvedených práv nás neváhejte kontaktovat. 

Právo podat stížnost na příslušný orgán 

Náleží Vám plné právo k podání stížnosti na příslušný dozorčí orgán, zabývající se ochranou 
osobníchúdajů tj. ředitele úřadu pro ochranu osobních údajů ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.



UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

Naše webová stránkaobsahuje odkazy na sociální média, konkrétně facebookové a twitterové
pluginy. 

Facebookový plugin

Na stráncehttps://eko-unia.org.pl/petycjepoužíváme plugin „Facebook-Button“ zpřístupněný 
přes Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). 
Prostřednictvím pluginu může uživatel informovat své přátele, jestli se mu líbí náš portál. 
Stránku můžete rovněž doporučit, nebo na ní zveřejnit komentář a to prostřednictvím pluginu 
nacházejícího při každém příspěvku. Plugin je snadno rozpoznatelný charakterizuje ho logo 
Facebooku, které se zobrazuje v pravém horním rohu stránky. Osobní údaje lze přenést 
prostřednictvím pluginu i na Facebook, v případě, že jste se do této aplikace již přihlásilia 
kliknuli na umístěný plugin.

Kliknutím na plugin se osobní údaje přepošlou na Facebook takovým způsobem, jakoby 
uživatel naší stránky sám navštěvovaltuto sociální síť. Poskytování osobních údajů nastupuje 
rovněž i v situaci, kdy nemáte zaregistrovány účet na Facebooku a nekliknete tak na náš 
odkazující plugin. V takovém případě Facebook, ale nezískává přímý přístup např. k Vaší IP 
adrese. Takové informace lze jedině získat od samotného poskytovatele internetových 
služeb.  

V konkrétních případech budou poskytnuty následující informace: 

• IP adresa;

• Vaše uživatelské jméno, v případě, že máte aktivní facebookový účet.;

• datum a čas návštěvy stránky;

• typ a verze prohlížeče, operačního systému a rozlišení obrazovky; 

• původ návštěvníka, jestliže stránku navštívil kliknutím na odkaz (referer);

•  instalované pluginy typu Flash, nebo Adobe Reader;

• URL adresa naší stránky s integrovaným pluginem. 

Pro zaregistrované uživatele Facebooku: dodatečné regulace se týkají ochrany osobních 
údajů a lze je zobrazit kliknutím na tento odkaz: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informace o účelu využití zpracovaných 
osobních údajů můžete nalézt rovněž i v nynější Politice soukromí.

Twitterový plugin

Prostřednictvím „twitterového“ pluginu, mikroblogové služby americké společnosti Twitter, Inc.
(795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), Váš prohlížeč navazuje přímé spojení
ze servery Twitteru. Plugin Twitteru naleznete v horním pravém rohu stránky. Po kliknutí  
Twitter obdrží informaci o návštěvě konkrétního portálu. I v případě, že nejste přihlášení 
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Twitter dle potřeby si může stahovat a sbírat údaje o uživatelích.Podmínkou pro spuštění 
takové činnosti je aktivace pluginového tlačítka Twitteru a to kliknutím na tento odkaz: 
http://petycje.eko-unia.org.pl/index.php . Následně pomocí otevřeného dialogového okna 
můžete napsat tz. „tweet“ a zveřejnit ho. Tyto informace se zobrazí na Vašem tweetterovém 
profilu. Podrobnější informace o stahování, prováděných analýzách a zpracování dat 
portálem Twitter, jakož i o právech s ním souvisejících naleznete v Pravidlech ochrany 
osobních údajů služby Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=pl.

PETICE

1. Rozsah, účel a právní podstata zpracovaných údajů. 

V případě petice zpracováváme Vaše následující  údaje:  jméno,  příjmení,  bydliště (město),
poštovní směrovací číslo a emailovou adresu, která v této situaci plní roli podpisu. Současně
vyjadřujete svůj souhlas na odeslání podepsané petice přímo k rukám jejího příjemce. 

Právní  podstatu  ke zpracování  osobních  údajů  je  Váš  souhlas  na zpracování  uvedených
osobních údajů, který jste vyjádřil během vyplňování petičního formuláře (odst. 6 bod 1 lit a
GDPR). Rozsah sbíraných údajů, ale vyplývá z odst. 4 petičního zákona ze dne 11. července
2014. 

2. Doba archivace osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou archivovány po dobu jednoho roku za účelem dalšího informování 
o činnostech spojených s peticí, nebo do doby stažení podpisu.

Po uplynutí výše uvedené doby všechny petice zůstanou odstraněny zároveň námi, jak i 
všemi ostatními subjekty, které se podílely na jejich zpracování, a kterým byly petice 
poskytnuty.

3. Příjemci osobních údajů

Údaje zpracováváme pouze pro vlastní potřeby. Pro zpracování údajů, ale využíváme 
hostingové služby náležící do domény nazwa.pl poskytovaných společnosti NET-ART Piotr 
Nowak se sídlem w Wileliczce (Polsko), G Suite a Office 365. Výše uvedené zpracovávací 
subjekty vykonávají svou činnost na základě uzavřené smlouvy a v souladu s našimi 
požadavky.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou archivované na serverech nacházejících se na území 
Evropské unie a nejsou poskytovány dál mimo hranice EU.

Vaše osobní údaje jsou poskytovány přímo adresátům petice, kteří zároveň z právního 
hlediska plni roli příjemců.

4. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:  

https://twitter.com/privacy?lang=pl
http://petycje.eko-unia.org.pl/index.php


a) přístup k Vašim osobním údajům v souladu s odst. 15  GDPR;
b) změnit/opravit osobní údaje v souladu s odst.  16 GDPR;
c) odstranit osobní údajev souladu s odst. 17 GDPR. Odstranění údajů je možné pouze 

tehdy, jestliže neexistuje právní opodstatnění opravňující nás k jejich dalšímu 
zpracování;

d) omezit zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s odst. 18 GDPR;
e) stáhnout souhlas v souladu s odst. 7 GDPR. Máte právo stáhnout svůj souhlas 

ke zpracování osobních údajů kdykoliv, přičemž není dotčená zákonnost zpracování, 
které bylo provedeno na základě Vašeho souhlasu před jeho stažením.

f) přemístit zpracované údaje v souladu s odst. 20 GDPR. 

Pro využití výše uvedených práv nás neváhejte kontaktovat. 

Právo ke stažení podpisu 

Do chvíle ukončení sběru petičních podpisů existuje možnost stažení dokonce již podepsané,
ověřené a odeslané petice. Akci lze provést zasláním emailu se žádosti o stažení podpisu na 
adresu info-ekounia@eko.org.pl

Právo podat stížnost na příslušný orgán 

Náleží Vám plné právo k podání stížnosti na příslušný dozorčí orgán, zabývající se ochranou 
osobních údajů tj. ředitele úřadu pro ochranu osobních údajů ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Cookies

Webová  stránka  využívá  soubory  cookies  za  účelem přizpůsobení  portálu  k potřebám
uživatelů a pro získání směrodatných statistických dat.  Cookies jsou nepříliš velké textové
soubory používané a odesílané webovými portály do nejrůznějších uživatelských zařízení.
Soubory cookies mohou být také používány na stránkách, ke kterým se přímo odkazujeme, a
tím  nám  například  zobrazují  multimédia.  Vzhledem  k  technickým  omezením  nemůžeme
identifikovat naše uživatele na základě souborů cookies a IP adresy a ani taková data pro
tento účel nesbíráme.

Stránka  využívá  výkonné  soubory  cookies,  tj.  takové,  které  slouží  ke  shromažďování
informací o způsobě využívání stránky, za účelem zajištění lepší činnosti a funkčnost jako je
např.  zapamatovánípreferencí  uživatele  (jazyk,  velikost  písma  atp.).  Využívané  soubory
cookies rozdělujeme na:   

- dočasné soubory cookies, vyprší na konci internetové relace; 

-  soubory cookies k označení, že došlo k vyplnění ankety/petice;

- soubory cookies generované v průběhu přepojení se na jinou servisní verzi tj. např. 
mobilní verze;

- soubory  cookies,  které  zaznamenávají,  že  uživatel  vyjadřuje  souhlas  s politikou
soukromí vybrané webové stránky. 

Na každém internetovém prohlížeči lze změnit nastavení tykající se souborů cookies, nebo je 
i dokonce úplně zablokovat. Zvětšuje se tím úroveň zabezpečení ochrany osobních údajů, ale
současně dochází i k omezení některých funkcí webové stránky. 
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V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat! 
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