
Informace o webu 

Úvodní ustanovení 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://www.technicka-pryz.cz/ je HOLOUBEK 
PROTECT a.s., IČ:64361314, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a je 
oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel - 
Správce"). 

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na 
stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto 
stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. 

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto 
Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří 
souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv 
způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele. 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách provozovatele s výjimkou tohoto 
dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně 
stanoveno jinak. 

Shromažďované informace a jejich využití - GDPR 

Přístup na některé části webové stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím 
některých osobních údajů Uživatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016. Provozovatel (správce) bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými 
právními předpisy. 

Předávání osobních údajů 

Provozovatel (správce) spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, 
pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi 
pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.  

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění 
právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním 
vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. 

Pokud si Uživatel přeje opravit nebo odstranit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom 
požádat na emailové adrese marketing@holoubekprotect.cz. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního 
charakteru, které se ho týkají. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které 
Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne, byly využity pouze za účelem níže uvedeným 
účelům. 

Udělením souhlasu se Zpracováním osobních údajů vyplněného formuláře "Dotaz z webu", formuláře 
"Poptávka z webu", popřípadě dalších formulářů pro objednávku dalších služeb či plnění, dává 
Uživatel společnosti uvedené v Úvodním ustanovením jako Správce, a dalším třetím osobám určeným 
správcem, jakožto Zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním údajů ve formuláři 
poskytnutých údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016. 



Souhlas za účelem zasílání obchodních nabídek nebo obchodních sdělení elektronickými 
prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. a to za 
účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech musí být uveden zvlášť bez 
vázání na další služby Provozovatele (Správce). Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu určitou 3 roky. 

Uživatel má právo na opravu osobních údajů nebo právo na odstranění osobních údajů, jakož i právo 
tento souhlas kdykoliv odvolat a to formou písemné informace zaslané na emailovou adresu 
marketing@holoubekprotect.cz. 

Provozovatel (Správce) se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v 
rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se 
Uživatele bez jeho předchozího souhlasu. 

Odkazy na jiné stránky 

Na webových stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud 
Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních 
údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. 

Chování Uživatelů 

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto 
stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst 
těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. 

Odpovědnost a právní příslušnost 

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za 
ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, 
budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České 
republiky. 

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována 
za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv. 


