Zásady ochrany osobních údaj
Správce: Nanolab, spol s r.o.
Sídlo:
Absolonova 719/30, 624 00 Brno - Komín
E-mail: info@nanolab.cz

Informace ke zpracování osobních dat
Nanolab, spol. s r.o. se sídlem Absolonova 719/30, 624 00 Brno - Komín, I 29033713 dbá na ochranu
osobních údaj , které nám p edáváte. Je d le ité, abyste v d li, e osobní údaje, které nám
poskytujete zpracováváme zodpov dn , transparentn

a v souladu s Na ízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok po ádat o informace o evidovaných osobních údajích,
jejich opravu, výmaz, pokud jsou ud leny na základ

Va eho souhlasu. Pokud dochází

k automatizovanému zpracování, máte právo na p enositelnost údaj a nebýt p edm tem rozhodnutí
zalo eného výhradn

na tomto rozhodování.

se zpracování Va ich osobních údaj se na nás m

V p ípad

jakýchkoli dotaz

a ádostí týkajících

ete obrátit písemn na adresu sídla spole nosti.

Zabezpe ení Va ich osobních dat
Nanolab, spol. s r.o. dbá na bezpe nost osobních dat, které nám p edáváte. P ijali jsme vhodná
technická a organiza ní opat ení, abychom Va e data dostate n chránili s ohledem na záva nost
jejich zpracování. K Va im osobním údaj m, které jsme od Vás získali, nemá p ístup

ádná

neoprávn ná osoba a nep edáváme je bez Va eho souhlasu dal ím subjekt m pro dal í zpracování,
pokud to nevy aduje zákon, nebo ochrana na ich právních zájm .

Právo na informace
Va ím právem je po ádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký ú el o Vás
zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lh t nejpozd ji 30 dn , v mimo ádných
situacích pak nejpozd ji ve lh t 90 dn . O prodlou ení lh ty v mimo ádných p ípadech Vás budeme
v as informovat. Pokud budete po adovat sd lení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve
pot ebovat ov it, e jste skute n osoba, které nále í tato informace. Ve Va í ádosti tedy uve te
dostate nou identi kaci Va í osoby. V p ípad pot eby máme právo vy ádat si dopl ující informace
k Va í identi kaci, ne Vám poskytneme osobní údaje, které o Va í osob zpracováváme.
Na ím právem pak je od vodn n zamítnout po adavky na informace, které jsou bezd vodné,
nep im en se opakují, p ípadn jejich získání vy aduje nep im ené úsilí nebo by byly obtí n
získatelné (typicky ze zálo ních systém , archiválií apod.).

Právo na p enositelnost údaj
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, b n
a strojov

pou ívaném

itelném formátu. Na základ Va í ádosti mohou být tato data p edána jinému správci.

Aktualizace údaj , právo na opravu
Jeliko se mohou osobní údaje v pr b hu asu m nit (nap íklad zm na p íjmení), budeme rádi, pokud
nás informujete, e u Vás nastala n jaká zm na, abychom Va e osobní údaje m li aktuální
a nedocházelo k p ípadným omyl m. Podání informace o zm n údaj je nezbytn nutné, abychom
mohli ádn vykonávat svoji innost správce.
S tím souvisí i Va e právo na opravu osobních údaj , které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, e na e
údaje ji nejsou aktuální, máte právo po adovat jejich opravu.

Námitky
Pokud se domníváte, e Va e osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou R a Unie,
máte právo vznést námitku a my následn prov íme oprávn nost Va eho po adavku. V okam iku
podání námitky bude zpracování Va ich osobních údaj

omezeno, dokud nebude ov eno, zda

je námitka oprávn ná. Informujeme Vás, e Va ím právem je obrátit se také s námitkou proti
zpracovávaným osobním údaj m, které o Vás zpracováváme na p íslu ný dozorový Ú ad pro ochranu
osobních údaj na adrese:
Ú ad pro ochranu osobních údaj
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování Va ich osobních údaj

v p ípad , e se domníváte, e takto

evidované nejsou p esné, p ípadn je zpracováváme protiprávn a dále pokud se domníváte, e tyto
údaje ji nepot ebujeme pro ú ely jejich zpracování.
Právo na výmaz
Pokud jste nám n kdy ud lili souhlas se zpracováním svých osobních údaj (nap íklad emailová
adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které
zpracováváme výhradn na základ Va eho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz
se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti pln ní smlouvy, zákonných d vod
i oprávn ných zájm . Pokud jsou n která Va e data uchovávána v zálo ních systémech, které
automatizovan zaji ují odolnost v ech na ich systém a plní funkci ochrany ztráty dat pro p ípady
havárií, není v na ich silách vymazat tyto data i ze zálo ních systém a nez ídka to není ani technicky
proveditelné. Nicmén tato data nejsou dále nijak aktivn zpracovávána a nebudou slou it k dal ím
ú el m zpracování.

Kam se m

ete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údaj se m

ete také obracet na email info@nanolab.cz nebo na

sídlo na í spole nosti: Nanolab, spol. s r.o., Absolonova 719/30, Komín, 624 00 Brno

Webové stránky - soubory protokol
Pokud p istoupíte na na e webové stránky a prohlí íte si je, zpracováváme následující protokolové
soubory a ukládáme je na na ich serverech. Mezi informace, které ukládáme pat í:
Va e IP adresa
Otevíraná stránka na eho webu
Kód odpov di http
Identi kace Va eho prohlí e e
Tyto informace zpracováváme po dobu maximáln jednoho roku a pouze pro ú ely na í právní ochrany.

Soubory cookie
Kdy nav tívíte na e webové stránky, jste informováni, e vyu íváme technologie ke shroma

ování

a ukládání informací pomocí soubor cookie do Va eho za ízení. Soubory cookie jsou malé textové
soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory m
zakázat úpln . Soubory cookie neshroma

ete z prohlí e e odstranit nebo jejich vyu ití

ují ádné Va e osobní údaje, bez t chto soubor v ak

nedoká eme zajistit plnohodnotnou funk nost webových stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických slu eb.

ádné z údaj , které

pomocí této slu by analyzujeme nejsou Va imi osobními údaji. Pomocí této slu by zji ujeme
náv t vnost a geogra cké údaje, informace o prohlí e i a opera ním systému, ze kterého na na e
webové stránky p istupujete. V echny tyto informace, vyu íváme pro marketingové ú ely, pro ú ely
dal ího zlep ování webových stránek a obsahu a také pro ú ely právní ochrany.

Zasílání novinek na email
V p ípad , e máte zájem od Nanolab,spol. s r.o. dostávat ak ní nabídky produkt prost ednictvím
emailu, který nám sd líte a ud líte souhlas s takovým vyu íváním Va í emailové adresy, budeme tento
email zpracovávat výhradn k t mto ú el m. Nanolab,spol. s r.o. nep edává takto získanou emailovou
adresu

ádným dal ím subjekt m. V p ípad ,

od Nanolab,spol. s r.o.

e se kdykoli v budoucnu rozhodnete,

nechcete dostávat emaily pro tento ú el, m

e ji

ete odvolat sv j souhlas

se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemn na adresu sídla spole nosti.

P edávání osobních údaj do t etích zemí
K p edávání osobních údaj

zpracovatel m nebo jiným p íjemc m ve t etích zemích nebo

v mezinárodních organizacích nedochází.
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