
 

 
 
 
 

P R O H L Á Š E N Í  O  Z P R A C O V Á N Í  A  
O C H R A N Ě  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

Společnost VLABO, s.r.o., jako správce Vašich dat, se sídlem Opatov 228, PSČ 
569 12, IČO 60935405,  v tomto dokumentu sumarizuje specifika a šíři, v jaké je 
nakládáno s osobními údaji nabytými skrze webový portál vlabo.cz    
 
1.       Jak data ukládáme   
Velice si vážíme, že jste vědomě a s důvěrou vložili své osobní informace do 
našich rukou a dle toho s nimi zacházíme. Vaše data jsou uchována na serveru 
zabezpečeném asymetrickou šifrou a heslem, případně rovnocenně 
zabezpečeném zálohovém serveru. Přístup k těmto údajům mají pouze dva pečlivě 
zvolení a poučení správci.    
 
2.       Postoupení osobních údaj ů třetím stranám   
Prohlašujeme tímto, že Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě bez Vašeho 
vědomí poskytnuty třetí straně.  
 
3.       Jak data shromaž ďujeme   
Vaše osobní údaje nám můžete poskytnout v  Poptávkovém / kontaktním formuláři  
na v různých sekcích portálu www.vlabo.cz   
  
Tento formulář je určen pro rychlé kontaktování naší firmy za pomoci emailu 
automaticky generovaného webovou službou. Na vloženou emailovou adresu je 
zaslán kontrolní email pro potvrzení správnosti zadání, tzv. Double Opt-In. 
Ukládané údaje: jméno, emailová adresa, telefonní číslo    
 
 
4.       Newsletterová rozesílka   
V případě, že jste potvrdili souhlas se zasíláním newsletterů v Double Opt-In 
procesu, budeme Vám na danou emailovou adresu zasílat newslettery, týkající se 
výhradně předmětu podnikání pouze naší společnosti. Z rozesílky je možné se 
kdykoli odhlásit prostřednictvím hypertextového odkazu v patičce doručeného 
newsletteru.   
 
 
5.       Právo na náhled nebo vymazání   
Veškerá data, která nám byla Vámi udělena, je možné na žádost poskytnout ke 
kontrole, úpravě či smazání. Na splnění kteréhokoli z těchto kroků si vyhrazujeme 
lhůtu 30 dnů od data podání žádosti.    

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

6.       Analýza publika, cookies   
Na celém portálu vlabo.cz běží, nebo mohou běžet nástroje třetích stran (GA, FB 
Pixel, …), sloužící k analýze návštěvnosti, která je z naší strany čistě anonymní. 
Neshromažďujeme konkrétní data o návštěvnosti jednotlivých IP adres ani IP 
adresy jako takové. Náš portál využívá ke své funkci soubory cookie. Cookie jsou  
do zařízení klienta ukládána z důvodu správné funkčnosti a volby jazykové mutace. 
Pokud si přejete využívat náš portál maximálně anonymně, doporučujeme použít 
vestavěný anonymní režim ve Vašem prohlížeči. Návody pro nejužívanější 
prohlížeče naleznete níže:  
 
Google 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3
DDesktop&hl=cs  
MS Edge: https://napoveda.seznam.cz/cz/anonym-edge/  
Apple Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/ibrw1069/mac  
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/anonymni-prohlizeni-prochazeni-
internetu-bez-uklad  
Opera: https://napoveda.seznam.cz/cz/anonym-opera/ 

 
 
 
 

 


