
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.NEWHAIR.CZ 

Kdo je správce osobních údajů? 

Společnost DJF s.r.o., IČO: 25649329, se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním              
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76698, je správcem osobních údajů a               
informuje Vás o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje získané od uživatelů webových stránek              
www.newhair.cz. 

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Při            
zpracování Vašich osobních údajů postupujeme s řádnou péčí a v souladu s právními předpisy, zejména            
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). 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Pro Vaše dotazy využijte e-mail              
stepanek@newhair.cz nebo telefon 732 776 667. 

Čí osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme osobní údaje uživatelů webových stránek, které jsou fyzickými osobami bez ohledu na to,              
zda zastupují právnickou osobu nebo jednají za sebe. 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Při používání webových stránek www.newhair.cz nám předáváte ke zpracování osobní údaje uvedené            
v jednotlivých formulářích, zejména jméno, příjmení, telefon, e-mail. 

Některé údaje získáváme automaticky používáním souborů cookies na našich webových stránkách. 

Nepožadujeme od Vás předání osobních údajů na nezbytně nutný rozsah. 

Soubory cookies 

Používáme malé textové soubory zvané „soubory cookies“, které jsou umisťovány na Vaše pevné disky a               
které pomáhají při personalizaci a vylepšování procházení našich stránek tím, že je zobrazován obsah, u               
něhož je pravděpodobnější, že pro Vás bude mít význam a bude Vás zajímat. Pokud byste však                
s používáním cookies měli problém a nesouhlasili s ním, potom většina prohlížečů umožňuje uživatelům            
odmítnout jejich používání. V případě zablokování cookies může dojít k omezení fungování našich           
webových stránek. Po ukončení návštěvy našich webových stránek je možné vždy cookies z Vašeho             
systému smazat, pokud si to budete přát. 

Zásady použití cookies najdete zde 
https://www.newhair.cz/wp-content/uploads/2020/09/zasady_pouziti_cookies.pdf. 

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí? 

http://www.newhair.cz/
https://www.newhair.cz/wp-content/uploads/2020/09/zasady_pouziti_cookies.pdf


Zpracováváme osobní údaje, které nám sami předáte nebo které vznikají Vaší aktivitou skrze námi              
provozované webové stránky. 

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů? 

Zpracováváme výše uvedené osobní údaje v poskytnutém rozsahu za účelem 

- kontaktování a komunikace s uživateli webových stránek na jejich žádost, např. pro poskytnutí            
bezplatné konzultace, 

- sledování a vynucování plnění podmínek používání našich webových stránek, 
- správa a řízení našich webových stránek, 
- agregace údajů pro účely analýzy a zlepšování webových stránek. 

Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením             
smlouvy na Vaši žádost, z důvodu našeho oprávněného zájmu, nebo protože jste nám udělili souhlas. 

Když nám osobní údaje neposkytnete? 

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez poskytnutí osobních údajů nemusí dojít k vyřízení             
požadavku uživatele webových stránek. 

V případě zablokování cookies může dojít k omezení dalších funkcionalit našich webových stránek. 

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, je takové poskytnutí              
dobrovolné a tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu na stepanek@newhair.cz nebo písemně na              
naši adresu.  

Kdo může Vaše údaje zpracovávat? 

Vaše údaje zpracováváme zejména my, společnost DJF s.r.o., IČO: 25649329, se sídlem Hněvkovského             
30/65, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka               
76698 nebo naši smluvní partneři například společnost Stanovský consulting & marketing s.r.o., IČO:             
06686575, se sídlem Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu, tzn. po dobu                
vyřízení požadavku, pro který jste nám osobní údaje poskytli nebo po dobu trvání souhlasu se zpracováním                
osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. 

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme? 

Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení              
ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním             
údajům, náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněným přenosům, k jejich           
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 



Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně. 

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů? 

Název práva Co můžete požadovat 
Právo na přístup k osobním údajům Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o        

osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a       
povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích      
osobních údajů, o době, po kterou osobní údaje        
ukládáme, o právu podat stížnost, o zdroji       
osobních údajů. 

Právo na opravu Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné či        
chybné údaje, máte právo na to požádat nás o         
opravu takových údajů. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu       
plnění nějakého účelu a tento účel již odpadl,        
automaticky je mažeme. 

Právo na omezení zpracování Máte právo na to, abychom zpracování osobních       
údajů omezili, pokud: 

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na       
dobu potřebnou k tomu, abychom mohli      
přesnost osobních údajů ověřit; nebo 

- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte      
výmaz osobních údajů a žádáte místo toho       
o omezení jejich použití; nebo  

- již osobní údaje nepotřebujeme pro účely      
zpracování, ale Vy je požaduje pro určení,       
výkon nebo obhajobu Vašich právních     
nároků; nebo 

- jste vznesli námitku proti zpracování, a to       
do doby, dokud nebude ověřeno, zda naše       
oprávněné důvody převažují nad Vašimi     
oprávněnými důvody. 

Právo vznést námitku Když zpracováváme Vaše osobní údaje na základě       
našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést      
námitku proti tomuto zpracování. I přes tuto       
námitku můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat,      
pokud máme závažné oprávněné důvody pro      
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy      
nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon        
nebo obhajobu právních nároků. 

Právo na ochranu soukromí Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní      
údaje v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a      
osobního života nebo v rozporu s právními     
předpisy, můžete podat stížnost na porušení našich       
povinností k Úřadu pro ochranu osobních údajů,      



Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234665111,      
web www.uoou.cz.  

Vaše žádosti můžete zasílat písemně na adresu DJF s.r.o., IČO: 25649329, Hněvkovského 30/65, 617 00               
Brno, nebo e-mailem na adresu stepanek@newhair.cz. 

 

http://www.uoou.cz/

