PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A POUŽITÍ COOKIES
I. Ochrana osobních údajů v HERRYS
1. Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies se vztahují na všechny služby HERRYS poskytované přímo v realitní
kanceláři, na webové stránce herrys.cz nebo na Facebooku. Nevztahují se na služby nabízené jinými společnostmi nebo
jednotlivci, ani na produkty nebo webové stránky, které se mohou objevit, na webové stránce herrys.cz ve formě reklamy,
odkazů, linků apod.
2. Přístup k osobním údajům mají pracovníci kanceláře, kteří byli poučeni o právech a povinnostech při zpracovávání osobních
údajů a jsou povinni dodržovat mlčenlivost, která trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.
3. Realitní kancelář HERRYS je povinna ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů (Dále v textu jen “zákon na ochranu osobních údajů”) zajistit ochranu osobních údajů. Přijali jsme proto takové technické, organizační a personální opatření, pomocí kterých jsme schopni zajistit síťovou bezpečnost a zálohování dat, odolnost informačních systémů obsahujících osobní údaje proti škodlivým kódem nežádoucím modifikacím, neoprávněnému
přístupu, manipulací se zařízeními nebo nosiči apod. a preventivní kontrolou se snažíme předcházet různým bezpečnostním
incidentům.
4. HERRYS získává osobní údaje od:
•
•
•

poptávajících klientů, nabízejících klientů realitní kanceláře HERRYS i na webu herrys.cz a Facebooku
výherců soutěží na web stránce nebo na fun page na Facebooku
uchazečů o práci, kteří se zaregistrují do naší databáze uchazečů na webové stránce přes kontaktní formulář nebo reagují
na nabídku poskytnutím údajů na mail info@herrys.cz (Dále v textu jen “dotčené osoby”).

5. Se získanými osobními údaji nakládáme dle zákona na ochranu osobních údajů. Shromažďujeme pouze takové osobní
údaje, které nezbytně potřebujeme na to, abychom byli schopni zajistit výhru ze soutěží, poskytovat naše služby a provést
evidenci v databázi uchazečů nebo poskytnout práci.
6. Ve smyslu § 5 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů, je dotyčná osoba povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje,
jinak odpovídá za nepravdivost těchto údajů.
7. Každá dotčená osoba má právo na informace o stavu zpracování osobních údajů, opravu nebo likvidaci nesprávných
údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil, likvidaci osobních údajů pokud došlo k porušení zákona,
blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, nesouhlasit se zpracováváním
osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv
a právem chráněných zájmů a další práva vyplývající z § 21 zákona na ochranu osobních údajů.
8. Poskytnutý souhlas může dotyčná osoba kdykoli odvolat, a to písemně, na níže uvedené emailové a poštovní adrese
(viz článek III.).
II. Cookies
1. Web stránka herrys.cz používá tzv. “Cookies”. Cookies jsou malé textové soubory, které si stránka ukládá na zařízení
návštěvníka stránky a které shromažďují informace o návštěvnících stránky.
2. HERRYS používá na web stránce herrys.cz cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránky a poskytování
našich služeb. Jsou to:
• Session cookies, které se po uzavření stránky automaticky vymažou a poskytují nám pouze neosobní údaje o návštěvníkovi

stránky, na základě kterých víme například, kolik návštěvníků bylo na stránce, jaké prohlížeče používají. Tytoinformace jsou
potřebné pro optimalizaci naší stránky.
•

Funkční cookies, které umožňují zapamatovat si přihlašovací údaje každého návštěvníka stránky a zajistit bezpečnost po
přihlášení.

3. Web stránka herrys.cz povoluje generování vlastních cookies následujícím externím systémům:
•

Jde především o tzv. cookies třetích stran, které jsou generovány výlučně třetími stranami, které HERRYS nedokáže číst.
Patří sem především analytické cookies pro Google Analytics, které měří používání stránky ze strany uživatelů, dále cookies
sociálních sítí (Facebook, Youtube, ...), které zjednodušují uživatelské rozhraní, cílení reklamy apod.

4. Je možné odstranit nebo změnit nastavení cookies. Je třeba kliknout ve svém prohlížeči na menu Pomoc, avšak vymazání
nebo zamezení cookies může mít za následek nesprávné fungování web stránky herrys.cz. Více informací o cookies, jak
s nimi pracovat a spravovat je najdete na www.allaboutcookies.org.
III. Kontaktní údaje
1. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v HERRYS, případně žádosti o opravu / aktualizaci, vymazání, likvidaci
dat nám můžete poslat emailem nebo poštou:
•
•

Email: info@herrys.cz
Adresa: HERRYS, s.r.o., Korunní 510/104, 101 00 Praha 10

