
Oznámení o ochraně osobních údajů 
Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně 

porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení. 

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě www.michalstryncl.cz? 

- Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, email) 

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a 

zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují 

tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše 

uživatele. Shromažďujeme také další informace, například aktivity a předvolby pro využití webových 

stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke 

shromažďování těchto informací "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies. 

Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím adresy: 
- Přihlásíte-li se k odběru newsletteru nebo jiných informačních a propagačních materiálů 

- Bude-li chtít od nás dostávat aktuální tipy, informace a nabídky 

- Požádáte-li, abychom Vás kontaktovali 

- Zašlete-li nám poptávku na námi poskytované služby 

- Prohlížíte-li si obsah našich webových stránek 

Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, 

kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle budeme požadovat další informace 

pouze v případě, pokud nám umožní poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost. 

Jak Vaše osobní údaje používáme? 
Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, a 

spravovat https://www.michalstryncl.cz a služby, které Vám prostřednictvím 

https://www.michalstryncl.cz nabízíme.    

Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší 

společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem 

Vašeho zájmu o naše služby. 

Cookies 
Informace o uživateli této webové stránky shromažďujeme automaticky a také pokud se rozhodnete 

nám tyto informace sami poskytnout – například vyplněním formuláře na adrese 

www.michalstryncl.cz. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a české společnosti BDO je 

používají pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. 

Můžeme používat "cookies" k uchování a někdy také ke sledování informací o Vás. 
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