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Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)
Správce
Správcem osobních údajů na webu balcanica.info je Petr Balej (Zdeňka Bára 114/4, 700 30
Ostrava-Jih - Dubina).

Zpracovávané údaje








jméno a příjmení
emailová adresa
telefonní číslo
adresa
webová stránka
profilová fotografie
další informace

Vyjmenované údaje jsou součástí veřejného uživatelova profilu. Vyplňuje je přímo uživatel při
registraci. Po přihlášení je může dále editovat (s výjimkou jména a příjmení).
Doba zpracování: od registrace do doby, než uživatel požádá o odstranění profilu (formou
anonymizace osobních údajů z důvodu nutnosti zachování navázání této entity (řádku v databázi) na
vložené záznamy, lze požádat emailem na balcanica@balcanica.cz)
Předání osobních údajů třetím stranám:
•

•

•

Veškeré data na webu balcanica.info jsou fyzicky uložena u hostingové společnosti
Savana.cz s.r.o., sídlem: Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659, DIČ:
CZ28750659, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka: C 30815. Podle prohlášení na svých stránkách
https://www.savana.cz/novinky/#jsme-gdpr-kompatibilni tato společnost spňuje požadavky
GDPR.
Tyto stránky používají pro měření návštěvnosti službu Google Analytics
(https://www.google.com/analytics/) společnosti Google Inc. (Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), která k tomu využívá soubory
cookies ukládané Vaším prohlížečem. Na těchto stránkách je měření navíc rozšířeno o
anonymizaci IP adresy přenášené těmito měřícími soubory cookies. Podle prohlášení
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 tato služba spňuje požadavky GDPR.
Tyto stránky používají pro měření návštěvnosti službu TopList (https://www.toplist.cz/)
společnosti TOPlist s.r.o. (nám. Dr. Václava Holého 1054/13; 180 00, Praha 8; IČ:
27204171; DIČ: CZ27204171), která k tomu využívá soubory cookies ukládané Vaším
prohlížečem. Podle prohlášení
https://o.toplist.cz/dokumentace/faq/#Splnuje_TOPlist_podminky_GDPR tato služba spňuje
požadavky GDPR.

Změny ve zpracovávání osobních údajů
Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici v tomto PDF dokumentu
umístěném na adrese http://www.balcanica.info/gdpr.pdf.

Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad mě neváhejte kontaktovat na
balcanica@balcanica.cz.

Účinnost
Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018.

Privacy Policy (GDPR)
Administrator
Personal information manager on balcanica.info is Petr Balej (Zdeněk Bára 114/4, 700 30 OstravaJih - Dubina, Czechia).

Processed data
•
•
•
•
•
•
•

name and surname
email address
telephone number
address
website
profile photo
other info

The listed data are part of the user's public profile. It is filled in by the user during process of
registration. Once logged in, user can edit them (except for name and surname).
Processing time: From registration until the user asks for a profile to be removed (by anonymizing
the personal data which are necessarily joined as entity (row in DB) to related records; can be
requested by e-mail to balcanica@balcanica.cz)
Transmission of personal data to third parties:
•

•

All data on balcanica.info are physically stored by the hosting company Savana.cz s.r.o.,
registered office: Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659, DIČ:
CZ28750659, registered in the Commercial Register of the Regional Court in Ústí nad
Labem , file mark: C 30815. According to a statement on
https://www.savana.cz/novinky/#jsme-gdpr-kompatibilni, this company complies with
GDPR requirements.
These pages use Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) conducted by
Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) to track traffic
via cookies stored by your browser. On this site, the measurement is further enhanced by the
anonymization of the IP address transmitted by these cookie measurement files. According
to the https://support.google.com/analytics/answer/6004245 statement, this service meets the

•

GDPR requirements.
These pages use TopList (https://www.toplist.cz/) conducted by TOPlist s.r.o. (Dr. Václava
Holého 1054/13, 180 00, Praha 8, IČ: 27204171, DIČ: CZ27204171) for tracking traffic via
cookies stored by your browser. According to the statement
https://o.toplist.cz/dokumentace/faq/#Splnuje_TOPlist_podminky_GDPR, this service meets
GDPR requirements.

Changes in the processing of personal data
Any changes in the processing of personal data will be available in this PDF document located at
http://www.balcanica.info/gdpr.pdf.

Contact
If you have any questions or requests regarding this Policy, do not hesitate to contact me at
balcanica@balcanica.cz.

Efficiency
This privacy policy is valid from 25.05.2018.

