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POPTÁVKA MÝCH SLUŽEB
Mgr. Eva Koudelíková je fyzická osoba se sídlem Nádražní 330/15a, 59401, Velké Meziříčí, IČ: 05616417, podnikající dle 
živnostenského zákona, která zpracovává v případě vaší poptávky služeb v souladu s GDPR a aktuálně platnou národní 
legislativou následující osobní údaje:

jméno a příjmení
e-mailovou adresu
telefon

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi 
na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto 
osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Evou Koudelíkovovu, nejdéle 1 rok 
od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Evou Koudelíkovou.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
1. požadovat po mně informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
2. požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
3. požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů
4. vznést námitku ke zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení o GDPR)

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na mě prosím obraťte 
nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

POUŽITÍ COOKIES
Mgr. Eva Koudelíková používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webo-
vých stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na 
základě oprávněného zájmu společnosti.
Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a 
platforem Google a Facebook.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozované spo-
lečností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně 
osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#-
nosharing.
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DEMAND FOR MY SERVICES
Mgr. Eva Koudelíková is a natural person with its registered office at Nádražní 330 / 15a, 59401, Velké Meziříčí, IČ: 
05616417, doing business under the Trade Licensing Act, which processes the following personal data in case of your 
demand for services in accordance with GDPR and currently valid national legislation:

name and surname
e-mail adress
phone

The above-mentioned personal data must be processed in order to create an offer, negotiate this offer or in order to 
answer your question. Such processing is enabled by the provisions of § 5 para. b) of the Personal Data Protection Act. 
This personal data will be processed during the negotiations on the conclusion of the contract between you and Eva Kou-
delíkova, no later than 1 year from your request, unless you give your consent to further processing.
The processing of personal data is performed exclusively by Eva Koudelíková.

Please note that under the Personal Data Protection Act, you have the right to:
1. ask me for information about what personal data I process
2. ask me for an explanation regarding the processing of personal data
3. request me to delete this personal data
4. raise an objection to the processing of personal data (Article 6 (1) (e) or (f) of the GDPR Regulation)

If you have any doubts about compliance with the obligations related to the processing of personal data, please contact 
me or contact the Office for Personal Data Protection.

USE OF COOKIES
Mgr. Eva Koudelíková uses cookies on this website, which are used here to measure website traffic. Cookies for mea-
suring website traffic and customizing the display of websites are processed on the basis of the company‘s legitimate 
interest.
The data obtained in this way may be made available to other processors, in particular to operators of services and the 
Google and Facebook platforms.
The website can also be used in a mode that does not allow the collection of data on the behavior of website visitors.

The cookies collected are processed mainly through Google Analytics, operated by Google Inc., located at 1600 Am-
phitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google‘s privacy statement is available at https://www.google.com/
intl/en/policies/privacy/#nosharing.
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