
 

 

Pravidla ochrany osobních údajů 

1. Totožnost správce osobních údajů 
1.1: Poskytovatel webového prostředí 
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.: 

Název/obchodní firma: Wedos Internet, a.s. 
Sídlo: Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Kontaktní údaj: wedos.cz 

1.2: Uživatel webového prostředí 
Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti příspěvkové organizace: 

Název: Domov pro osby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, 
příspěvková organizace 

Sídlo: Bystřice nad Úhlavou 44, Nýrsko, PSČ: 340 22 
IČ: 49207300 
Kontaktní údaj:  

dále též „DOZP Bystřice nad Úhlavou“. 

2. Kategorie osobních údajů 

osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro 
technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase 
zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 
výše. 

3. Účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje podle bodu 2 výše jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím 
informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům: 

- zajištění síťové bezpečnosti 
- technické účely 
- statistické účely 
- zajištění bezchybného provozu webových stránek. 

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2 lze získat u poskytovatele webového prostředí. 

4. Právní tituly ke zpracování osobních údajů 

Detailní informace o právních titulech ke zpracování osobních údajů podle bodu 2 lze získat u poskytovatele webového prostředí. 

5. Práva subjektů osobních údajů: 
- právo na přístup k OÚ 
- právo na opravu OÚ 
- právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR 
- právo na omezení zpracování OÚ 
- právo vznést námitku proti zpracování OÚ 
- právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ 

 
Příjemci osobních údajů: 

Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 
výše). 

6. Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou 
Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy. 


