
 
Informace o zpracování osobních údajů  

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů ze strany 
Tomáše Zdechovského, se sídlem Vrchlického 582/18, Hradec Králové 500 02 (dále též jako 
„Správce“) ve smyslu článku 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“). K Vašim osobním údajům přistupujeme 
pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází. 


Osobní údaje a jejich zpracování v souvislosti s návštěvou internetových stránek Tomáše 
Zdechovského a se zasíláním newsletterů  

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě 
(návštěvník internetových stránek či osoba, která obdrží newsletter), kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (jak stanoví článek 4 
odst. 1 GDPR). 


Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů o činnosti europoslance 
Tomáše Zdechovského  

Vaše osobní údaje o rozsahu e-mailová adresa a případně jméno a příjmení k této adrese 
přiřazené zpracováváme za účelem zasílání newsletterů. Tyto newslettery nejsou svoji povahou 
marketingovým sdělení, nýbrž informacemi o dění v rámci politické strany. Vaši e-mailovou adresu 
jsme získali díky Vašemu zájmu o tyto informace a přihlášení k odběru newsletterů na stránkách 
www.zdechovsky.eu. 


Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování je možné 
prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail zdechovsky@zdechovsky.eu či na adresu 
Správce: Tomáš Zdechovský, Vrchlického 582/18, Hradec Králové 500 02


Zpracování osobních údajů návštěvníků internetových stránek europoslance Tomáše 
Zdechovského 

Vaše osobní údaje v podobě cookies pro účely základní funkčnosti stránky, právním základem ke 
zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce na tom, aby návštěvníci internetových 
stránek měli dostatečný prožitek z jejich návštěvy a aby Správce věděl, jak návštěvníci navštěvují 
internetové stránky. Tyto osobní údaje nebudeme žádným způsobem využívat pro marketingové 
účely (například pro cílenou reklamu, kterou naše internetové stránky neužívají). 


Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování je možné 
prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail zdechovsky@zdechovsky.eu či na adresu 
Správce: Tomáš Zdechovský, Vrchlického 582/18, Hradec Králové 500 02
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