
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

určené k informování návštěvníků internetových stránek provozovaných na doménách (a jejich 
subdoménách) darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz a promocnicepice.cz (dále jen 

„webová stránka“) ve věci ochrany osobních údajů a využívání souborů cookies, ke splnění zákonné 
informační povinností správce zejména dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. 
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1. ÚVODEM 

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (dále jen „GDPR“) je 

NINA SVITLÍKOVÁ, bydlištěm Křivoklátská 885, 199 00 Praha 18, identifikační číslo (IČ): 74207229, 
daňové identifikační číslo (DIČ): CZ8751033434, zapsaná do živnostenského rejstříku Sp. značka OZI 
3848/2017/ZO-REG-03 (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 

2. KONTAKTNÍ INFORMACE 

2.1. V případě jakýchkoliv přání, dotazů a uplatnění Vašich práv z oblasti ochrany osobních údajů nás 
neváhejte kontaktovat na emailu 

DarekKPromoci.cz: info@darekkpromoci.cz 

NaPromoci.cz: info@napromoci.cz 

DarekSNapadem.cz: info@dareksnapadem.cz 

PromocniCepice.cz: info@promocnicepice.cz 

2.2. Ostatní kontaktní údaje 

Korespondenční adresa: Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 18 - Letňany, 199 00, Česká 
republika 

Telefon: (+420) 723 021 002 

  



3. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE? 

3.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 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. 

4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME A JAKÉ JSOU JEJICH ZDROJE? 

4.1. Snažíme se minimalizovat množství osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a zajistit 
jejich dostatečné zabezpečení. Některé údaje jsou nezbytné pro to, abychom byli schopni vyřídit Vaši 
objednávku a nabízet Vám služby, na které jste zvyklí a jiné, abychom mohli fungovat v prostředí 
moderního světa a mohli přinášet radost Vám i dalším spokojeným zákazníkům. 

4.2. Zpracováváme a uchováváme: 

• osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme získali na 
základě plnění Vaší objednávky, 

• Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, kterou 
jste s námi uzavřel/a, 

• osobní údaje získané na základě souborů cookies a 

• osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci využití kontaktního formuláře online 
chatu. 

4.3. Co jsou to soubory cookies a jaké cookies používáme? 

4.3.1. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují 
vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. 
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro 
zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

4.3.2. Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze 
webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném 
jazyku nebo měně apod. 

4.3.3. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto 
cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto 
společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu 
těchto dat. 

4.3.4. Kategorie 

4.3.4.1. Nezbytně nutné soubory cookies 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují 
pouze v reakci na vaše akce, jako je například vytvoření účtu nebo uložení seznamu přání na později. 

Používáme tyto cookies: 

PrestaShop-* 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie je nezbytný pro provoz e-shopu. 



• Expirace: 20 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

DmCookiesMarketing 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel udělil nebo neudělil 
souhlas s využíváním cookies v dané kategorii a umožňuje fungování modulu 
zabezpečující správu cookies. 

• Expirace: 31 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

DmCookiesAnalytics 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel udělil nebo neudělil 
souhlas s využíváním cookies v dané kategorii a umožňuje fungování modulu 
zabezpečující správu cookies. 

• Expirace: 31 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

DmCookiesAccepted 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel udělil nebo neudělil 
souhlas s využíváním cookies v dané kategorii a umožňuje fungování modulu 
zabezpečující správu cookies. 

• Expirace: 31 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

DmCookiesIdGuest 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel udělil nebo neudělil 
souhlas s využíváním cookies v dané kategorii a umožňuje fungování modulu 
zabezpečující správu cookies. 

• Expirace: 31 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

pll_language 



• Domény: ps.darekkpromoci.cz, ps.napromoci.cz, ps.dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie umožňuje vytvořit vícejazyčný web a zapamatovat 
si, jaký jazyk uživatel zvolil při poslední návštěvě. 

• Expirace: 1 rok 

• Typ: HTTP Cookie 

moove_gdpr_popup 

• Domény: ps.darekkpromoci.cz, ps.napromoci.cz, ps.dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz 

• Poskytovatel: Správce 

• Účel: Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel udělil nebo neudělil 
souhlas s využíváním cookies v dané kategorii a umožňuje fungování modulu 
zabezpečující správu cookies. 

• Expirace: 1 rok 

• Typ: HTTP Cookie 

yotpo_pixel 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Yotpo (třetí strana) 

• Účel: Tento soubor cookie je nezbytný pro provoz a zobrazení uživatelských 
recenzí na webu. 

• Expirace: 180 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

_sp_id.* 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Snowplow (třetí strana) 

• Účel: Tento soubor cookie je nezbytný pro provoz a zobrazení uživatelských 
recenzí na webu. 

• Expirace: 400 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

_sp_ses.* 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz. 

• Poskytovatel: Snowplow (třetí strana) 

• Účel: Tento soubor cookie je nezbytný pro provoz a zobrazení uživatelských 
recenzí na webu. 

• Expirace: 30 min 

https://www.yotpo.com/privacy-policy/
https://snowplow.io/privacy-policy/
https://snowplow.io/privacy-policy/


• Typ: HTTP Cookie 

ssupp.vid 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Smartsupp (třetí strana) 

• Účel: Hlavním účelem tohoto souboru cookie je identifikovat návštěvníky 
tohoto webu. Na základě toho můžeme návštěvníka spárovat s konverzací při 
opětovném načtení stránky. Díky tomu probíhající konverzace nezmizí ani po 
opětovném načtení stránky, takže návštěvníci mohou pokračovat tam, kde 
skončili. Tento soubor cookie nám tedy umožňuje zobrazit zdroj, informace o 
prohlížeči a počet návštěv, které jsou uvedeny v informacích o návštěvnících 
na hlavním panelu. 

• Expirace: 6 měsíců 

• Typ: HTTP Cookie 

 

4.3.4.2. Analytické soubory cookies 

Tyto soubory cookies nám umožňují počítat návštěvy a provoz, abychom měli přehled o tom, které 
stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které 
tyto soubory cookies shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní. 

Do této kategorie jsme zařadili také cookies nezbytné pro provoz online chatu společnosti Smartsupp 
(třetí strana). 

Používáme tyto cookies: 

SL_C_23361dd035530_SID 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Smartlook (třetí strana) 

• Účel: Tento web používá Smartlook. Analytický nástroj, který používá cookies, 
textové soubory uložené ve vašem zařízení, sloužící k analýze vašeho chování 
na webu. Tyto soubory cookie poskytují způsob, jak anonymně propojit 
návštěvy každého návštěvníka. Smartlook použije tyto informace k tomu, aby 
poskytl přehled o Vašem používání tohoto webu výhradně pro provozovatele 
tohoto webu. Tento soubor cookie identifikuje Session ID. 

• Expirace: 13 měsíců 

• Typ: HTTP Cookie 

SL_C_23361dd035530_KEY 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Smartlook (třetí strana) 

https://www.smartsupp.com/help/privacy/
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy


• Účel: Tento web používá Smartlook. Analytický nástroj, který používá cookies, 
textové soubory uložené ve vašem zařízení, sloužící k analýze vašeho chování 
na webu. Tyto soubory cookie poskytují způsob, jak anonymně propojit 
návštěvy každého návštěvníka. Smartlook použije tyto informace k tomu, aby 
poskytl přehled o Vašem používání tohoto webu výhradně pro provozovatele 
tohoto webu. Tento soubor cookie identifikuje Project key. 

• Expirace: 13 měsíců 

• Typ: HTTP Cookie 

SL_C_23361dd035530_VID 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Smartlook (třetí strana) 

• Účel: Tento web používá Smartlook. Analytický nástroj, který používá cookies, 
textové soubory uložené ve vašem zařízení, sloužící k analýze vašeho chování 
na webu. Tyto soubory cookie poskytují způsob, jak anonymně propojit 
návštěvy každého návštěvníka. Smartlook použije tyto informace k tomu, aby 
poskytl přehled o Vašem používání tohoto webu výhradně pro provozovatele 
tohoto webu. Tento soubor cookie identifikuje Visitor ID. 

• Expirace: 13 měsíců 

• Typ: HTTP Cookie 

_ga 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Google (třetí strana) 

• Účel: Jedná se o soubor cookie služby Google Analytics. Zaznamená jedinečné 
ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník 
používá webovou stránku. 

• Expirace: 400 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

_gat 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Google (třetí strana) 

• Účel: Jedná se o soubor cookie služby Google Analytics. Používá se ke snížení 
počtu požadavků. 

• Expirace: 1 minuta 

• Typ: HTTP Cookie 

_gid 

https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Google (třetí strana) 

• Účel: Jedná se o soubor cookie služby Google Analytics. Registruje jedinečné 
ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník 
používá webovou stránku. 

• Expirace: 24 hodin 

• Typ: HTTP Cookie 

4.3.4.3. Marketingové soubory cookies 

Když přijmete marketingové soubory cookies, dáváte nám souhlas umístit do vašeho zařízení soubory 
cookies, které vám poskytnou relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookies 
mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich 
účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní obsah na našich webových 
stránkách i na webových stránkách třetích stran. 

Používáme tyto cookies: 

_gcl_au 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Google (třetí strana) 

• Účel: Jedná se o soubor cookie služby Google Tag Manager. Slouží k 
poskytování přizpůsobené reklamy v rámci skupiny Google na základě 
anonymních dat o chování uživatelů na našem webu. 

• Expirace: 90 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

_fbp 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Meta Platforms (třetí strana) 

• Účel: Jedná se o soubor cookie Facebooku inegrovaný přes službu Google Tag 
Manager. Slouží k poskytování přizpůsobené reklamy v rámci skupiny Meta 
Platforms, Inc. na základě anonymních dat o chování uživatelů na našem 
webu. 

• Expirace: 90 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

_pin_unauth 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Pinterest (třetí strana) 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/policy/
https://policy.pinterest.com/en/cookies


• Účel: Jedná se o soubor cookie Pinterestu inegrovaný přes službu Google Tag 
Manager. Slouží k poskytování přizpůsobené reklamy v rámci socální sítě 
Pinterest na základě anonymních dat o chování uživatelů na našem webu. 

• Expirace: 1 rok 

• Typ: HTTP Cookie 

_ga_"container-id" 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Google (třetí strana) 

• Účel: Jedná se o soubor cookie Google Analytics GA4 inegrovaný přes službu 
Google Tag Manager. Slouží k poskytování anonymních statistických údajů o 
chování uživatelů na webu. 

• Expirace: 400 dní 

• Typ: HTTP Cookie 

ssupp.visits 

• Domény: darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz. 

• Poskytovatel: Smartsupp (třetí strana) 

• Účel: Tento soubor cookie se používá k uložení počtu předchozích návštěv 
návštěvníka. Na základě toho pak můžeme přesněji cílit automatizované 
zprávy a chatboty. 

• Expirace: 6 měsíců 

• Typ: HTTP Cookie 

 

4.3.5. Souhlas s ukládáním cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním 
těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit 
nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního 
prohlížeče naleznete na uvedených adresách: 

• Internet Explorer: windows.microsoft.com 

• Google Chrome: support.google.com 

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org 

• Opera: help.opera.com 

• Safari: support.apple.com 

4.3.6. Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“ 
nacházející se ve spodní webových stránek. 

https://policies.google.com/privacy
https://www.smartsupp.com/help/privacy/
https://windows.microsoft.com/
https://support.google.com/
https://support.mozilla.org/
https://help.opera.com/
https://support.apple.com/


5. O JAKÉ ZÁKONNÉ DŮVODY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPÍRÁME, A JAKÝ JE ÚČEL 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

5.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro 
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

• Váš souhlas s používáním souborů cookies pro účely výkonu, sociálních médií a 
reklamy 

5.2. Účelem zpracování osobních údajů je 

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního 
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které 
jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt, 
fakturační údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a 
plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze 
strany správce plnit, 

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit vč. 
přizpůsobené reklamy. 

6. PO JAKOU DOBU ÚDAJE UCHOVÁVÁME? 

6.1. Správce uchovává osobní údaje 

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 
let od ukončení smluvního vztahu), 

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
marketingu, 

• v případě cookies po dobu do expirace daného typu souboru cookie, 

• historie chatu je zpracovatelem (Smartsupp) ukládána po dobu 3 měsíců. 

7. SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI? 

7.1. Ano, sdílíme některé Vaše osobní údaje se třetími stranami za účely, které jsou vyjmenovány 
výše. 

7.2. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

• podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy 

• Česká pošta, s.p. IČO 47114983 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 

• Zásilkovna s.r.o. IČO 28408306 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 

• PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 



• zajišťující služby spojené s provozem eshopu či webové stránky 

• ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., IČO 27245357 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 

• Web4U s.r.o., IČO 17311501 

(promocnicepice.cz) 

• zajišťující marketingové služby ve smyslu provozu obchodních sdělení obsahující 
dotazník spokojenosti našich klientů 

• Yotpo, Ltd. 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 

• Snowplow Analytics Limited 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 

• Google Inc. 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz) 

• zajišťující ostatní marketingové a analytické služby 

• Google Inc. 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz) 

• Seznam.cz, a.s., IČO 26168685 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz) 

• Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz) 

• Pinterest Europe Ltd. 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz) 

• Smartsupp.com, s.r.o., IČO 03668681 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz) 

• Smartlook.com, s.r.o., IČO 09508830 

(darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz, 
promocnicepice.cz) 

7.3. Některé údaje sdílíme se třetími stranami, které mají své sídlo mimo prostor EU nebo jsou 
mezinárodní organizací. 

7.3.1. Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích je 

• Yotpo, Ltd. 



• Snowplow Analytics Limited 

7.3.1. Mezinárodní společností jsou 

• PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie 

• Google Inc. 

• Meta Platforms Ireland Limited 

• Pinterest Europe Ltd. 

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

8.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování 
dle čl. 18 GDPR, 

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a 

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky 
na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek. 

8.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, 
že bylo Vaše právo na ochranu osobních údajů porušeno. 

9. JAK VAŠE OSOBNÍ DATA CHRÁNÍME? 

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 
osobních údajů. 

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v 
listinné podobě. 

9.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

10. ZÁVĚREM 

10.1. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění. 

 

https://uoou.cz/

