
 
 

FÍHA DÝHA I GDPR 

Jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme? 
Máme k dispozici informace z Vašeho přihlášení do projektu, zejména Vaše jméno, 

příjmení, telefonní číslo, email, adresu organizace.  

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům JFD a mohou jimi být použity, 

aby lépe poznali naše klienty, jejich potřeby nebo příležitosti, které klienty zajímají. Dále 

mohou být osobní údaje použity za účelem: 

• rozvoje našich činností a služeb 

• poskytování informací o nás a o službách, které poskytujeme 

• zpřístupnění osobních údajů zaměstnancům JFD za účelem poskytování služeb a 

nabízení služeb nových 

• rozpoznání klientů s podobnými potřebami 

• vytváření analýz trendů na trhu, mapování vztahů  

a obchodních příležitostí 

 Jaký je právní základ zpracování údajů? 
Veškeré zpracování Vašich osobních údajů musí spočívat v řádném právním základu  

v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě: 

• plnění objednávky nebo požadavku  

• našeho oprávněného zájmu rozvíjet naší činnost a naše služby nebo 

• Vašeho souhlasu (pokud jste jej udělili, např. při registraci k odebírání newsletteru) 

  

 

Naše prohlášení v souvislosti se sdílením Vašich 

osobních údajů 
Vaše osobní údaje budeme sdílet se třetí stranou pouze v případě, kdy k tomu budeme 

oprávněni. Při sdílení osobních údajů používáme taková smluvní ustanovení a zavádíme 

bezpečnostní mechanizmy, abychom veškerá data chránili a zároveň jednali v souladu s 

našimi standardy v oblasti ochrany osobních údajů, důvěrnosti informací a bezpečnosti. 



 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními 

informacemi?  
 Máte právo vyžadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení jejich 

zpracování. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, vznést námitky a využít dalších práv, 

která pro Vás ze zákona vyplývají. V takovém případě nás prosím kontaktujte na 

info@fihadyha.cz. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 
Vaše osobní údaje spravuje Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o. 

Kontaktuje Vás Fíha Dýhapříliš často?  
Pokud si nepřejete dostávat žádná další sdělení týkající se akcí Fíhy Dýhy, probíhajících 

soutěží, novinek FDH, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu 

info@fihadyha.cz.  Do předmětu uvádějte, prosím, text „Odhlásit". 

Děkujeme 

Tým Fíha Dýha 
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