
Tento dokument poskytuje uživatelům webu hezke-divky.cz (dále WHD) informace o způsobu 
zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících. 

WHD uchovává o svých uživatelích následující informace: 

• Identifikační údaje - přezdívka. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši 
identifikaci, jakožto člena. 

• Kontaktní údaje - e-mailová adresa; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem 
přihlášení a efektivní komunikace 

• Informace o vašem členství - datum registrace 

Tato data jsou využívána následujícím způsobem: 

• Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti WHD, 
tedy především sdílení obrazových materiálů. Využití vašich osobních dat pro tento 
účel je součástí registrace, kterou jste provedli.. 

• Vaše e-mailová adresa není nikde publikována ani předávána třetí straně. 
• Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na e-mailovém 

serveru. 

Jak dlouho vaše údaje držíme? 

• WHD ukládá osobní údaje svých uživatelů po dobu danou zákonnými předpisy a 
oprávněnými zájmy. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. 

• Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vaší registrace. 

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů? 

• Pro provoz WHD potřebujeme být schopni vás jednoznačně identifikovat za účelem 
přihlášení a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebujeme vaše 
kontaktní údaje. 

• V případě publikování obrazových materiálů považujeme zpracování informací za 
oprávněný zájem WHD. Při porovnání oprávněnosti zájmů WHD a  újmy, které se 
vám, jako uživatelům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že WHD je 
oprávněn tyto činnosti vykonávat.  

Komu vaše údaje předáváme? 

• Žádné vaše osobní ani kontaktní údaje, ani informace o vaší činnosti nejsou zasílány 
třetí straně. 

Vaše další práva 
 

• Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte 
právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se 
domníváte, že zpracování není v pořádku. 

• Máte tzv. "právo být zapomenut" - pokud obdržíme vaši žádost na vymazání osobních 
údajů, váš uživatelský účet bude bez zbytečného odkladu zcela odstraněn. 

 


