Správce a zpracovatel Vašich dat
Správcem osobních údajů získaných a zpracovávaných webem antakarana.cz a
všemi jeho subdoménami je společnost ANTAKARANA s.r.o.. Zpracovatelem
s oprávněním plného přístupu k datům za účelem jejich správy je Daniel
Bernátek (www.studioconcept.xyz). Tohoto práva se zpracovatel zavazuje
využívat výhradně k úkonům úzce spojeným s vykonáváním vůle Správce,
správě a údržbě databáze, nebo za účelem vyhovění požadavků uživatele, jehož
data jsou zpracovávána. Data jsou uložena na vzdáleném serveru společnosti
Hostinger International Ltd., 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus.

Kontaktní údaje
V případě jakýchkoli dotazů či požadavků souvisejících s Vašimi daty a jejich
zpracováním prosím kontaktujte Správce (josef.janyska69@gmail.com) nebo
Zpracovatele (danielbernatek@studioconcept.xyz).

Prohlášení
Prohlašujeme, že Vaše osobní data jsou zpracovávána a uchovávána v souladu
s platnou legislativou a to vč. nařízení GDPR.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na základě platného právního
důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti
či uděleného souhlasu,

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme takové osobní údaje, které nám sami svěříte, zejména
prostřednictvím formulářů umístěných na webu antakarana.cz a všech jeho
subdoménách. Pro statistiky využíváme služby Google Adsense, která je s
webem propojena a může tak sledovat, uchovávat a zpracovávat některé
informace o návštěvnících webu antakarana.cz a všech jeho subdomén za
účelem generování statistik a přehledů, které nám pomáhají chápat chování
návštěvníků a vylepšovat tak naše služby. Mezi údaje, které mohou být
sledovány patří mj. IP adresa zařízení, doba, kterou na webu strávíte, stránky,
které procházíte a také stránka, odkud jste k nám přišli. Všechna tato data jsou
anonymizována a shlukována do skupin, které pro nás mají vysokou statistickou
hodnotu, nicméně nikdy nevedou za konkrétním uživatelem. Nejsme tedy
schopni na základě těchto dat identifikovat uživatele a spojit jej s konkértní
statistikou.
Data z formulářů jsou zpracovávána za účelem realizace rezervace a data o
zákaznících jsou dále uchovávána s cílem usnadnit jim příští rezervace a
následné editace rezervací současných.

Data shromažďovaná službou Google Adsense jsou využívaná výhradně ke
generování obecných statistik za účelem vylepšování našich služeb.

Cookies
Web antakarana.cz a všechny jeho subdomény mohou využívat soubory
cookies, díky nimž mohou naše služby správně fungovat. Využíváme zejména
serverové cookies, tzv. sessions, které nám umožňují identifikovat a
autentifikovat uživatele, který se snaží přihlásit nebo provést rezervaci.
Zamezujeme tím možnosti, že někdo jiný provede na našem webu operaci,
kterou můžete provádět jen Vy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje chráníme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, přičemž
využíváme nejrůznějších bezpečnostních opatření za účelem minimalizace
možnosti jejich odcizení. Přímý přístup k databází má pouze Zpracovatel, který
tohoto přístupu smí využít jen pro vykonávání vůle uživatele, jemuž data patří
nebo za účelem údržby či správy dat, kterou není možné realizovat jiným
způsobem, než přímým přístupem k databázi.

Předání osobních údajů třetím osobám
Některé Vaše údaje mohou být sdíleny se službami třetích stran, zejména pak
Google Analytics, jak bylo popsáno výše.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít
některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu
uvedeného výše.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se
zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě
30 dní dokument, popisující, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo
neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale
nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti
zpracování.
Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést
někam jinam, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s
tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě, opět v době
do 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě provedeme výmaz
veškerých vašich osobní údajů ze svého systému i ze systému všech dílčích
zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz máme lhůtu 30 dní.
V některých případech můžeme být vázáni zákonnou povinností, a musíme tedy
například evidovat vystavené faktury po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto
případě budou tedy odstraněny všechny takové osobní údaje, které nejsou
vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat emailem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi
údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností
kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a
případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že osoby, které mají přístup k Vašim datům, jsou
vázané mlčenlivosí o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s nimi. Bez vašeho souhlasu
nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

