
Zásady ochrany osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), 

které jsou nám předávány používáním webové stránky www.3Lstudio.cz. 

 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost: 

3L studio s.r.o. 

Se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa 

lČ: 25462644, DIČ: CZ25462644 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364,  

(dále jen „správce") 

 

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat emailem na: 

info@3Lstudio.cz . 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je Vy jako příslušný subjekt údajů poskytl, a 

to v souvislosti s používáním webové stránky. Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými 

právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

 

Zpracovávané osobní údaje 

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení 

k odběru novinek, anebo zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu: 

- jméno/příjmení, 

- emailová adresa, 

- případně další identifikační údaje, které nám poskytnete v textu zprávy. 

 

Účel a doba zpracování osobních údajů 

- V případě přihlášení k zasílání obchodních sdělení (odběru novinek) využíváme Vaše kontaktní 

údaje k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách až do okamžiku, kdy se 

odhlásíte z odběru. Z odběru marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit způsobem 

uvedeným na konci každého obchodního sdělení. 

- V případě zaslání zprávy zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem vyřízení 

zprávy (k zaslání nabídky, jednání o uzavření smlouvy/objednávky) nejdéle 90 dní 

od zodpovězení dotazu. 
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- Kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely 

umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů až do odvolání Vašeho 

souhlasu. 

- Dalším účelem může být ochrana našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení 

podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, 

pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv) po 

dobu nezbytně nutnou. 

- Pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas až do odvolání Vašeho souhlasu.   

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je prováděno v našich provozovnách a sídle pověřenými zaměstnanci, příp. 

zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním 

způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a 

zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění 

ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Všechny osoby, kterým mohou 

být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo údajů na ochranu soukromí a jsou povinny 

postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

 

Práva subjektů údajů 

- Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům (rozsah a obsah, účel a plánovaná doba 

zpracování, zdroj údajů, způsob zpracování, subjekty s přístupem k údajům, rozsah práv 

subjektu údajů). 

- Právo na opravu chybných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. 

- Právo na výmaz v případě odvolání uděleného souhlasu a v případě zjištění neoprávněného 

anebo protiprávního zpracování. 

- Právo na omezení zpracování v případě nepřesného anebo protiprávního zpracování. 

- Právo na přenositelnost (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jež poskytl 

správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat 

tyto údaje jinému správci). 

- Právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého 

marketingu, vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, v případě, že je 

zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce a v případě, že je zpracování nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 

- Právo podat stížnost v případě, že se subjekt údajů domnívá, že dochází k porušení povinností 

stanovených v GDPR. 


