
Podmínky a poučení o ochraně osobních údajů  
 
Správce osobních údajů:  
HAIMA CZ, z.s., se sídlem V úvalu 84/1, Motol, Praha 5, 150 00, IČ: 18629059,  
zapsaný ve spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2167 
 
Kontaktní údaje správce:  
Email: haima@haima.cz  
Telefon: +420 702 169 950  
 
Podmínky a poučení:  


• Prostřednictvím registračních formulářů (členství, přihláška) budeme zpracovávat tyto osobní 
údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email, ev. ZTP průkaz.  



• Tyto osobní údaje použijeme pouze pro uvedené účely (evidence členů spolku, registrace na 
akce a rekondiční pobyty) 



• Osobní údaje budeme evidovat po dobu nezbytně nutnou, než pomine účel jejich zpracování  

       (např. ukončení členství, ukončení rekondičního pobytu).  



• Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže 
uvedenými účely a maximální dobou zpracování:  

Typ  Název  Účel  Maximální doba 
zpracování  

Cookies třetích stran  Google Analytics  získání statistických 
informací, opětovné 
cílení reklamy 
(retargeting)  

dle nastavení, resp. 
způsobu využití 
internetového 
prohlížeče  

 

Co jsou soubory cookies?  
Cookie je malý textový soubor, který webová stránka umisťuje na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku vaší návštěvy 

tohoto webu. Umožňuje, aby si web zapamatoval vaše aktivity (jako např. login, jazyk, nastavení displeje a další) po předem 

definovanou dobu. To vám pak může zjednodušit vaše opětovné procházení webu, neboť nemusíte např. znovu vkládat 

přístupové údaje nebo nastavovat jazykové preference, …. Vzhledem k tomu, že díky cookies získávají vlastníci webů 

informace o vašich preferencích při prohlížení webových stránek, mohou vám např. prezentovat i relevantní reklamu, která 

odpovídá vašim potřebám. Cookies můžete ovládat sami, a to např. tím, že si potřebná nastavení práce s cookies provedete 

prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče, případně si cookies smažete.  







• Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.  
 

• Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem 


• Data jsou uložena v zabezpečeném cloudovém úložišti a v rámci našeho spolku jsou zavedena 
opatření pro ochranu osobních údajů.  

 
 
 
 
 



• Vezměte na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:  
 

- vzít souhlas kdykoliv zpět.  
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme  
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů  
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, nebo opravit, popřípadě   
  požadovat omezení zpracování  
- požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů zasláním žádosti na adresu   
  haima@haima.cz  
- na přenositelnost osobních údajů  
- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce  
  osobních údajů – spolek Haima CZ, z.s., nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních  
  údajů.  

 

• Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Podmínky a poučení o 
ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto 
stránkách.  

 


