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Platné od 01.05.2020 

Ochrana osobních údajů 

Modrá stužka představuje inovativní řešení komunikace s blízkými a sdílení darů, které 

si přejete. Je prvním digitálním registrem darů na českém a slovenském trhu. Vizí 

Modré stužky je umožnit všem dostávat dary, které si přejí. 

Na základě čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) je správcem osobních údajů společnost 

Lean Six Sigma s.r.o., se sídlem Olšanská 2829/4F, Praha 3, 13000 , Česká republika, 

zapsaná v obchodním registru na Městském soudu Praha 3 s IČO: 07993145, DIČ: 

CZ07993145, která není  plátcem DPH (dále jako „provozovatel“). 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů - 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Ochrana osobních údajů upravuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků 

webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese 

www.modrastuzka.sk či www.modrastuzka.cz (dále jen webová stránka) 

a všech jejich podstránkách, jako i další související právní vztahy. 

1.2. Jakékoliv vzniklé spory se řídí právním řádem Slovenské republiky a je je 

oprávněný řešit místně příslušný soud Slovenské republiky. Originální verzí, 

kterou bude možné předložit na základě zákona u soudu. 

1.3. Ochrana osobních údajů bude dále používat následující termíny, jejichž 

význam je jasně daný a nezaměnitelný: 

1.3.1. Uživatel – návštěvník webové stránky, který se registruje k používání 

služby Modrá stužka 

1.3.2. Událost – vytvoření personalizované webové stránky ke konkrétní 

události např. Svatbě, kde bude uživateli umožněno využívat služeb Modré 

stužky. Událost bude reprezentovaná odkazem, který si po registraci 

uživatel vytvoří.  

1.3.3. Návštěvník události – je osoba, které uživatel nasdílí odkaz události 

např. Svatby a má přístup do události, jako i do funkcionalit, které událost 

nabízí.  

 

2. Osobní údaje 

Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou sloužit k identifikaci konkrétní 

osoby na webové stránce. Patří mezi ně informace uvedené při registraci uživatele 

(jméno, příjmení, email, telefonní číslo a informace veřejné na Facebooku či 

Instagramu), dále jsou to informace poskytnuté uživatelem v události (datum, místo, 

seznam darů, číslo účtu). U návštěvníka události uchováváme osobní údaje – jméno, 

příjmení, email a informace uvedené u jednotlivých funkcionalit (potvrdit účast, 

Přejeme si, atd). Další informace, které získáme souvisí s využíváním cookies na 

webové stránce – webové rozhraní, IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, doba 

http://www.modrastuzka.sk/
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a počet přístupů na webové stránce a další obdobné informace. Informace pomocí 

Cookies můžeme získávat i bez předchozí registrace. 

3. Zpracování a využívání osobních údajů 

Modrá stužka uchovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k správnému fungování 

jejích služeb, zabezpečení webové stránky před hackery a neoprávněnými třetími 

stranami a zajištění snadného přístupu k webové stránce pro uživatele, tak pro 

návštěvníky události. Údaje zpracováváme a uchovává výhradně provozovatel, nejsou 

sdíleny s třetími stranami. Údaje mohou být použity na zlepšování produktů a služeb 

poskytovaných na webové stránce, k obchodním nebo marketingovým účelům, k 

nabízení produktů, a to po dobu neurčitou. Souhlasem k Ochranou osobních údajů 

souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými kanály podle čl. 6 

odst. 1 písm. a_ - f) GDPR. 

4. Google analytics 

Využíváme službu Google Analytics k získávání informací z Cookies. Cookies jsou 

textové soubory ukládány do počítače každého návštěvníka webové stránky (a všech 

jejích podstránek). Google využívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání 

webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě uživatelů, určených pro poskytovatele 

i pro používání internetu obecně. Používáním webové stránky souhlasíte se 

zpracováním údajů společností Google, a to k způsobem uvedeným výše. 

5. Doba uchovávaní osobních údajů 

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu potřebnou pro naplnění 

účelu této stránky, maximálně po dobu 5 let. Po skončení této dobu jsou osobní údaje 

automaticky odstraněny. 

6. Práva uživatelů 

 

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, 

6.1.2. právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně 

omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, 

6.1.3. právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR, 

6.1.4. právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR, 

6.1.5. právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR a 

6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky 

na adresu nebo e-mail správce uvedený v těchto podmínkách. 

6.2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v 

případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních 

údajů, případně se obrátit na příslušný soud. 

 

7. Ochrana dat 

 

7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační 

opatření k zajištění osobních údajů. 
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7.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené 

osoby. 

 

8. Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii 

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují 

odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské rady. 

9. Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Přijali jsme technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich 

osobních údajů v souladu s čl. 32 GDPR. 

10. Mlčenlivost 

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 

opatřeních, které by zveřejněním ohrozily zabezpečení vašich osobních údajů. Tato 

mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu 

vaše údaje žádné třetí straně nevydáme. 

11. Kontaktní informace 

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit a kontaktovat na info@modrastuzka.cz, 

kde provozovatel zodpoví jakékoliv dotazy. Případně je možné se obrátit telefonicky 

na +420 776 626 572 v době 9-16 hodin ve dnech pondělí až pátek, mimo státních 

svátků. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Na požádání máte právo k přístupu k osobním údajům podle těchto 

všeobecných podmínek a máte právo být informováni o postupu jejich 

zpracování. Tyto informace Vám budou poskytnuty neprodleně. 

12.2. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení jakýmkoli elektronickým 

kanálem pro obchodní a marketingové účely máte možnost kdykoliv zrušit 

formou e-mailu zaslaného na naši kontaktní adresu. 


