
Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších 

zpracovávaných údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména 

nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy 

pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. S osobními údaji nakládáme s 

řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné 

míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

1.  

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?  

Jsme AMADIA Invest s.r.o., IČ: 27653455, se sídlem Pitterova 2878, 130 00 Praha 3, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121799 a jako správce 

budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb 

(např. v rámci uzavírání zprostředkovatelských, rezervačních, kupních, nájemních smluv atd.), resp. 

uzavření smlouvy o užívání této služby. 

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb: 

• adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné, 

• podobizna, 

• popisné údaje, např. číslo bankovního účtu, 

• další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, 

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze 

strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních 

řízení, soubory cookies aj.). 

• soubory cookies (v případě online služeb) 

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v 

rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí 

zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje 

zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném 

konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.). 

Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování 

reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným 

způsobem upravíme. 



Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však 

vyhrazujeme právo omezit Vám přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby 

opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block. 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, nezbytnost pro plnění smlouvy 

uzavřené mezi naší společností  a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi naší 

společností  a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. 

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále jen „GDPR“). 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem: 

• plnění smlouvy a poskytování služeb 

• zajištění provozních činností 

• účetní a daňové účely 

• vymáhání pohledávek 

• splnění právní povinnosti 

• přímý marketing 

• ochrana majetku a osob 

• archivnictví vedené na základě zákona 

• zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových  

• zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální 

reklamy), a to vše v přiměřeném rozsahu 

• provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány 

• zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře 

• ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb) 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup? 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří 

jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení  Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana 

Vašich dat je naší prioritou. 

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které spravujeme, jsou: 



• společnost AMADIA Invest s.r.o., 

• dodavatelé a poskytovatelé služeb, 

• finanční ústavy a banky, 

• státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností 

• osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů; 

• osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, 

které pro naše služby využíváme; 

• inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti; 

• provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou; 

• provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás 

relevantní obsah a reklamu. 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na 

základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení 

včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. 

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme? 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a 

nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat 

opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však 

význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových 

stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele. Soubory cookie 

používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou 

reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech. 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané 

konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na 

našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke 

čtení nebo zápisu těchto údajů. 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. 

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies 

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé 

nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti 

ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete 

najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo 



• https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies (pro prohlížeč Internet Explorer); nebo 

• https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies (pro prohlížeč Mozzilla/Firefox); 

• https://support.google.com/chrome/answer/95647?visit_id=0-636535873837482984-

3731587686&hl=cs&rd=1 (pro prohlížeč Chrome); 

• http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pro prohlížeč Opera); 

• https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ (pro prohlížeč Safari). 

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových 

stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude 

možné používat. 

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak 

změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách 

 

6.  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme? 

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu 

mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného 

plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí 

služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi 

či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas 

po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání 

Vašeho souhlasu. 

7. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a 

technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto 

není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, 

nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních 

opatření 

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje 

slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, 

nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně 

aktualizována. 

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a 

citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. 

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. 

Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a 

další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. 



Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s 

ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto 

formy komunikace při poskytování důvěrných informací. 

8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a 

to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@amadia.cz. Odvoláním souhlasu není 

dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které 

zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro 

splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

9. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. 

10. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 

• právo osobní údaje opravit či doplnit; 

• právo požadovat omezení zpracování; 

• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 

• právo požadovat přenesení údajů; 

• právo na přístup k osobním údajům; 

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti. 

11. Co to znamená, že máte právo vznést námitku? 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou 

informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti 

dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro 

tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat 

nebudeme. 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

č. 2016/679. 

12. Jak nás můžete kontaktovat? 



V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním 

Vašich osobních údajů prosím využijte tento email: info@amadia.cz. 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem 

prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní 

opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je 

veškerá komunikace s Vámi monitorována. 

 


