
Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená mezi Zpracovatelem - Martin Petráček, IČ:73998907  a Uživatelem jako 

správcem ve smyslu čl. 28 GDPR.

Předmět zpracování: Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše 

servery nebo poskytnete pro zpracování v rámci marketingu nebo tvorby webových 

stránek. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob, které navštíví webové stránky 

nebo mají účty na stránkách, které jste vytvořili dle pravidel obsažených v těchto 

Podmínkách.

Doba zpracování: Zpracovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního 

vztahu do doby, než Uživatel zruší svůj účet a následné dotčené období. Data Uživatele 

jsou uložena po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění 

povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Následně jsou veškerá 

uložená data nahraná Uživatelem smazána.

Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména 

poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů, případně služby 

marketingu nebo webdesignu (např. tvorba, úprava a správa internetových stránek, PPC,

emailing, SEO optimalizace, analýzy).

Typ a kategorie zpracovávaných osobních údajů: Zpracováváme takové osobní údaje, 

které uložíte na naše servery nebo poskytnete pro plnění služby tvorby webových 

stránek nebo marketing.

Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů: Zavazujeme se:

a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;

b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními 

údaji, zavázali k mlčenlivosti;

c) provést vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň 

zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení 

zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo 

protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, 

uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. 

Technické zabezpečení dat je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů;

d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných 

technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti

o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

e) být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 

GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, 

jež má Zpracovatel k dispozici;



f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních 

údajů;

Další zpracovatelé: Uživatel dává souhlas k tomu, aby Zpracovatel zapojil do zpracování 

osobních údajů, které uložíte na naše servery nebo poskytnete k plnění služeb, další 

zpracovatele. Seznam zpracovatelů je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.

https://lives.cz/podminky.php
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