
Ochrana osobních údajů webové 
stránky
Platné od 25. května 2018.

Provozovatelem webových stránek a systému www.smart-network.cz. je společnost Smart
Network Business Center s.r.o.  Osobní údaje uchováváme v souladu s platnou legislativou
- zákonem  o  ochraně  osobních  údajů  101/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
a Nařízení 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,  tzv.
GDPR).

Firma  Smart Network Business Center s.r.o. je registrována jako zpracovatel osobních údajů
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje uchováváme?
O návštěvnících našeho webu uchováváme následující údaje:

 Název stránky, ze které uživatel na webové stránky www.smart-network.cz přišel.

 Detaily pohybu po jednotlivých stránkách webu www.smart-network.cz 

 Dobrovolně  poskytnuté  údaje  nesouvisející  s  objednávkou  /registrací(například  e-
mailová adresa pro odběr newsletteru).

 Fakturační a doručovací adresu, případně název firmy, IČ a DIČ.

 Telefonní a e-mailový kontakt.

Používáme Cookies?
Webové  stránky  www.smart-network.cz  používají  Cookies  pro  identifikaci  uživatele  a
přizpůsobení  uloženého nastavení  stránek (více  informací  o HTTP cookies na  Wikipedii,
otevřené encyklopedii). Cookies ukládá náš server skrze Váš prohlížeč do Vašeho počítače.
Jedná  se  o  malé  soubory,  které  nám  umožní  například  zapamatování  obsahu  Vašeho
košíku v případě návratu zpět na naše stránky, nebo zapamatování předvoleb zobrazení a
filtrace kategorií. Pomocí Cookies také měříme počty návštěvníků našeho webu, nebo výkon
našich reklamních kampaní.

Využití Cookies je možné vypnout ve Vašem webovém prohlížeči, pro návod využijte tlačítko
F1 a vyhledejte Cookies v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?
S  maximálním  důrazem! Naše  elektronické  systémy  provozujeme  na  zabezpečených  a
aktualizovaných serverech s omezeným přístupem. Pravidelně upravujeme bezpečnostní
politiky pro dosažení maximální možné míry zabezpečení.
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Vaše  osobní  údaje  jsme  nikdy  neprodali a  ani  neprodáme externím subjektům  k  jejich
dalšímu využití.

Na co chráněné údaje používáme?
Námi zpracovávané osobní údaje používáme pro úspěšné vyřízení objednávek, rezervací a
dotazů  na  dostupnost,  či  zboží   a vlastní  marketingovou  činnost  na  základě  zákona  č.
480/2004  Sb.,  o  některých  službách  informační  společnosti; a  pro  splnění  zákonem
stanovených důvodů (například podle Zákona o účetnictví 563/1991 Sb.).

Jak odebrat svůj e-mail z databáze zasílaných newsletterů?
1. Napište nám na e-mail info@smart-network.cz a my Vaši adresu ze seznamu odebe-
reme.

2. Máte-li v našem webu uživatelský účet Napište nám na e-mail info@smart-network.cz
a my Vám obratem odešleme veškeré informace, které o Vás evidujeme

Kdo může mít přístup ke shromažďovaným údajům?
K nezbytně minimálnímu množství osobních údajů k zajištění poskytovaných služeb mohou
mít  ke  shromažďovaným  osobním  údajům  přístup  následující  subjekty,  které  smluvně
prokázaly svůj soulad se zákonnými úpravami a zavázaly se dodržovat striktní pravidla pro
práci s osobními údaji.

Předané  osobní  údaje  mohou  tyto  společnosti využívat  výlučně  pro  služby  spojené  se
zpracováním a administrací  dat  www.prefabhomes.cz  (například uživatelské  hodnocení)
nebo s marketingovými činnostmi www.smart-network.cz (například zajištění rozesílky e-
mailových newsletterů).

Přístup spojený se správou informačních systémů mohou mít:
 Jan Formánek 88665992

 Jan Oliva 2285720

Předávání údajů kvůli marketingu provádíme s:
 Google Ireland Limited, IE6388047V

 Seznam.cz, a.s., CZ26168685

Jak nás ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat?
V  případě  jakýchkoli  dotazů  nebo  připomínek  k  politice  správy  osobních  údajů  nás
neváhejte kontaktovat. Chcete-li  využít svého práva "být zapomenut" a provést vymazání
svých osobních údajů z naší databáze, pro které neexistuje zákonná povinnost uchování,
kontaktujte nás prosím některou z níže uvedených cest.

 Adresa firmy pro tištěnou korespondenci 

Smart Network Business Center s.r.o. 
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Loosova 578/9, Brno, 638 00 

Provozovna: Centrum Viktoria, Vodařská 2, 619 00 (3. patro) 

IČ: 026 07 450

 .. E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci info@smart-network.cz
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