
Jsem správcem osobních údajů na webu www.4femme.cz. Určuji, jak budou Vaše osobní údaje 

zpracovávány a za jakým účelem. 

Marie Suková, Ledňáčková 448, Praha Zdiměřice, 25242 

Můžete mi napsat na e-mail: marie@4femme.cz 

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované 

platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

 

Účel zpracování osobních údajů: 

- zpracování objednávek služeb 

- komunikace účastníkům online kurzů a členů 4femme klubu 

- marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv 

- vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti 

 

Vaše práva: 
• máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní 

údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům 
a dalším konkrétním informacím 

• máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. 
S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů. 

• máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech 
• máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech 
• můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci 
• máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že 

správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše 
práva 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od chvíle, kdy je zadáte ve 
webovém rozhraní 4femme. 
K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim 
mají pouze pověřené osoby. 
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány. 
 

Cookies: Vstupem na moje webové stránky zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce 
zdržíte a ze které stránky přicházíte. 

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně 
prostřednictvím cookies. 

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám 
jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Vaše údaje budu 
zpracovávat a evidovat po dobu 24 měsíců. 

 

http://www.4femme.cz/

