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Informace o zpracování osobních údajů 
 

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech 
souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, dále 
jen „GDPR“.   
 
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním 
Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován. 
 
Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V 
souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a 
zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně 
vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní 
opatření pravidelně aktualizujeme. 

V naší společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých 
podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.  
 
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, je 
to nezbytné pro poskytování služeb (registrace domén, registrace certifikátů apod.) ukládá nám to 
nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě 
dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, zpracování a vyhodnocování 
provozu apod.)  

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte 
 
Správce Vašich osobních údajů: 
 
Správcem Vašich osobních údajů je UNIHOST s.r.o., se sídlem pplk. Sochora 694/24, Praha 7, 170 00, 
IČ: 24675580,, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 165260, 
(dále jen ”Poskytovatel”).  
 
Kontakt: 
www.unihost.cz 
podpora@unihost.cz 
Telefon: +420 603 974 356 
 
K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a 
ani taková předání neplánujeme. 
 
 

http://www.unihost.cz/
mailto:podpora@unihost.cz


Jako subjekt údajů máte následující práva: 
- požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu 

článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, 
- požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR, 
- požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR, 
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR, 
- právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR, 
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu 

článku 70 nařízení GDPR 
- odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním 
- na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 86 

nařízení GDPR 
- právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR 

  
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: 
 
Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím 
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho 
odvoláním. 
 
Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů: 
Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů provedete takto:  

- písemně dopisem zaslaným na adresu sídla, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ 
ÚDAJE“ 

- elektronicky, prostřednictvím e-mailu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem, 
zaslaného na adresu: podpora@unihost.cz, kde bude v předmětu vymezeno „osobní údaje“. 

 
 
Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR: 
Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, 
nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás. 

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete 
kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost. 

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti s Vaší prokazatelnou identifikací a 
její autentizací pověřeným pracovníkem.  
 
Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti rovněž 
v sídle společnosti UNIHOST s.r.o., pplk. Sochora 694/24, Praha 7, 170 00 a to po předchozím 
objednání termínu a po prokázání Vaší identity a její autentizaci.  
 
Práva nelze uplatnit telefonicky či ústně. 
 
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/ 
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