
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Magda Komárek, IČ: 09402756 se sídlem [K Netlukám 1472/4, 104 00, Praha], provozovatel stránek www.alltivos.com 
(správce, dále i jako „my“) zpracovává v případě používání www.alltivos.com (dále jen „Stránky“) a služby allTivos (dále jen 
„Služba“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vaše osobní 
údaje. Které, jak a proč se dozvíte dále.

Pokud byste měli jakékoli dotazy týkající́ se zpracování́ osobních údajů, rádi Vám vše vysvětlíme. Můžete se na nás obrátit 
telefonicky na +420 607 642 491 nebo e-mailem na we@alltivos.com

Jaké údaje zpracováváme

O dodavatelích, kteří na Stránkách prezentují svoje služby a dílo (dále jen „dodavatel“) budeme nejčastěji zpracovávat tyto 
údaje:

- Jméno a příjmení
- Adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
- Vaše fotografie (Vaší osoby i Vaše dílo)

O uživatelích, kteří na stránkách hledají inspiraci a dodavatele pro svatbu nebo jiné oslavy (dále jen „uživatel“) budeme 
nejčastěji zpracovávat tyto údaje:

- e-mailová adresa

Proč údaje zpracováváme 

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím Stránek použijeme k těmto účelům:

 poskytování našich služeb;
 odpovídání na Vaše dotazy;
 informování o novinkách a změnách na Stránkách a službě allTivos;
 propagování našich služeb a Stránek, komunikování o událostech, nabídkách nebo akcích na sociálních sítích;
 analyzování a zlepšování uživatelského zážitku na Stránkách; 
 hodnotit účinnosti našeho marketingu a reklamy; 
 spravování naší komunikace;
 vytváření audiencií na sociálních sítích.

Vaše údaje s nikým nesdílíme. Ale můžeme např. porovnat Vaši e-mailovou adresu s třetími stranami, kterým jste také udělili 
souhlas se sdílením Vaší e-mailové adresy (např. Facebook) a použít tuto shodu k doručování našich nabídek nebo e-mailů na 
těchto stránkách jiným klientům. Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní 
údaje zpřístupnit bez Vašeho souhlasu třetím osobám (soudy, orgány činné v trestném konání apod.).

Na naší straně nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Odkazy na jiné stránky 

Na Stránkách uvádíme odkazy na jiné webové stránky, které jsou kontrolovány třetími stranami, našimi dodavateli. Weby, na 
které odkazujeme mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které Vám doporučujeme zkontrolovat. Nejsme 
zodpovědní za obsah, podmínky použití nebo zásady ochrany osobních údajů těchto webů. 

Jak dlouho údaje zpracováváme 

Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:
- e-mailovou adresu uživatele budeme uchovávat 3 roky od poslední návštěvy Stránek nebo komunikace s námi
- údaje o dodavateli budeme zpracovávat 13 měsíců od ukončení platnosti zaplaceného členství nebo od poslední 

komunikace s námi.

Jaká máte práva

Pokud máte na Stránkách profil dodavatele, můžete požádat o zaslání souboru s exportem osobních údajů, které o Vás 
uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. 
Můžete také požádat o opravu uvedených údajů a o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. 
Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Každý takový požadavek nám zašlete na náš email we@alltivos.com.

Jak můžete svůj souhlas odvolat 

Udělený souhlas můžete odvolat kdykoli zasláním e-mailu na we@alltivos.com. Pokud svůj souhlas odvoláte jako uživatel, 
přestaneme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a zasílat Vám obchodní a reklamní sdělení. Pokud svůj souhlas odvoláte jako 
dodavatel, vymažeme Váš profil dodavatele na Stránkách do 5 dnů od ukončení měsíce, ze který máte zaplacené členství.

Cookie 

Pokud na Stránkách hledáte informace, inspiraci nebo dodavatele služeb pro Vaši svatbu nebo jinou oslavu, budeme 
zpracovávat informace o Vaší návštěvě pomocí nástrojů, jako jsou soubory cookie. Informace shromážděné automaticky při 
návštěvě webu mohou zahrnovat Vaši IP adresu, charakteristiky Vašeho operačního systému, informace o Vašem prohlížeči a 
nastavení systému, údaje o počítači nebo mobilním zařízení, které používáte k přístupu na Stránky, jedinečné identifikátory 
zařízení, údaje o kliknutí (který zobrazuje cestu stránku po stránce, kterou používáte při procházení Stránek).

http://www.alltivos.com/
mailto:we@alltivos.com
http://www.alltivos.com/


Na Stránkách používáme tyto tři druhy cookie: 

 Základní – jsou nezbytné́ pro základní́ fungování́ Stránek. 
 Analytické – pomáhají́ nám pochopit, jak využíváte naše Stránky. Díky nim můžeme naše Stránky vylepšovat.
 Re-marketingové – využíváme k správnému zacílení́ reklam. 

Na Stránkách také používáme webové analytické služby třetích stran, jako je Google Analytics, abychom nám poskytli 
statistiky a další informace o návštěvnících Stránek.

Většina webových prohlížečů ukládá cookie automaticky. Vy si ale můžete ukládaní́ cookie ve svém webovém prohlížeči 
nastavit podle sebe. Návod k tomu najdete zde:

Internet Explorer
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari 

Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, mohlo by se stát, že určité funkce Stránek nebudou fungovat tak, jak 
potřebujete. 

Používáním našich stránek a poskytováním osobních údajů nám dáváte souhlas s podmínkami těchto zásad ochrany osobních
údajů a se shromažďováním, používáním, údržbou, přenosem a zpracováním Vašich osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů online můžeme a budeme pravidelně aktualizovat. 

Datum poslední aktualizace je 15. 9. 2020.

https://www.apple.com/legal/privacy/cz/cookies/
https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-?redirectslug=povoleni-zakazani-cookies&redirectlocale=cs
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

