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Ochrana osobních údajů 

Vážím si návštěvy na mých webových stránkách a zájmu o zdraví zubů Vašeho zvířátka. Ochranu 

Vašich osobních údajů beru zcela vážně a chci, abyste se při návštěvě mých stránek cítili 

bezpečně. Veškeré osobní údaje, které se získávají při návštěvě mých stránek, jsou zpracovávány 

ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. 

Máte právo být informováni o tom, jaké osobní údaje jsem o Vás 

zaznamenala a na požádání Vám je obratem a písemně sdělím. Pokud by byly informace 

navzdory mé snaze nesprávné, je možné je na požádání kdykoli opravit. Jakékoli dotazy ohledně 

zpracování osobních údajů můžete směrovat na info@vladenastrosova.cz. Tuto adresu můžete 

využít i pro případné podněty nebo stížnosti. 

Jaké údaje se zaznamenávají? 

Při návštěvě mých webových stránek www.vladenastrosova.cz a www.strosova.cz   se 

standardně zaznamenává IP adresa zařízení, která vám byla přidělená poskytovatelem 

internetových služeb, webovou stránku, ze které jste se proklikli, stránky, které u mě navštívíte 

včetně data a délky návštěvy. Vaše osobní údaje se zaznamenají pouze tehdy, poskytnete-li je 

dobrovolně ze své vlastní vůle např. při registraci, účasti na anketách, vypsání cen nebo na 

realizaci smlouvy. 

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí. Bezpečnostní opatření chrání Vaše osobní 

údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Postoupení osobních údajů 

státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

K čemu se využívají osobní údaje? Vaše osobní údaje jsou použity k účelům 

technické správy webových stránek, pro zákaznickou administrativu a marketingové účely 

pouze v potřebném rozsahu.  

Můžete se kdykoli odhlásit. Vaše osobní údaje jste poskytli dobrovolně a ze své vlastní 

svobodné vůle. Pokud shledáte mnou poskytované informace jako neužitečné nebo se nechcete 

účastnit mnou pořádaných akcí, anket a marketingových kampaní, informujte mě a Vaše osobní 

údaje budou zablokovány. Pokud se chcete odhlásit z emailové komunikace, můžete využít 

odkazu v patičce každého emailu.  

Moje stránky používají Cookies. Proto, abych poznala, co Vás nejvíce zajímá a jaké 

informace hledáte. Podle těchto informací se budu snažit vytvářet webové stránky tak, aby byly 

pro Vás užitečné a hodnotné. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk Vašeho 

zařízení. Ukazuje např. na to, zda jste už moje stránky navštívili. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Prohlášení provozovatele stránek: 

 Já, MVDr. Vladěna Štrosová, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a 

firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti 
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zneužití. Jsou používána k realizaci plateb, účetních operací a pro komunikaci s Vámi tak, aby 

proběhla bez nejmenších komplikací. 

Vaše detailní osobní údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití a nejsou 

poskytovány třetím stranám. 

Souhlas kupujícího: 

Pokud se registrujete na mém webu, vyplněním webového formuláře souhlasíte se zařazením 

všech jím vyplněných osobních údajů do databáze MVDr. Vladěny Štrosové, IČO 771325336, 

jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro 

marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 

480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. 

Registrovaný kontakt souhlasí se zasíláním informací o dění na mém webu, o připravovaných 

akcích a nabídce svých obchodních partnerů. 


