
 

 

  

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Osobní údaje jsou jakýkoli typ informací, které 
identifikují nebo mohou umožnit identifikaci fyzické osoby („údaje“). Tímto prohlášením o ochraně osobních 
údajů Vás komplexně a transparentně informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování Vašich osobních 
údajů, které provádíme. 

I. Správce 

Skupina SeneCura odpovídá za zpracování Vašich údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 ve spojení s čl. 26 GDPR. 

Společnost SeneCura s.r.o., Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha 5 nese společnou odpovědnost 
ve smyslu ustanovení čl. 26 GDPR se společnostmi SeneCura v České republice, které najdete pod 
následujícím odkazem https://senecura.cz/ („Dceřiné společnosti“). 

II. Účely, právní důvod a kategorie údajů 

V tomto konkrétním případě zpracováváme Vaše jméno a Vaši e-mailovou adresu pouze za účelem provádění 
anonymních průzkumů. Tato zpracovatelská činnost je prováděna na základě našeho převažujícího 
oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Názor a zpětná vazba našich spolupracujících 

partnerů jsou pro nás obzvláště důležité pro neustálé zlepšování nabídky našich služeb. Z tohoto důvodu je 
nutné kontaktovat naše spolupracující partnery za účelem provedení průzkumů. Samotné průzkumy jsou však 
vyhodnocovány pouze anonymně. Vaše údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s 
těmito účely. 

III. Předání údajů 

Vaše údaje zpracováváme pro výše uvedené účely pouze v rámci skupiny SeneCura (SeneCura s.r.o., Ke 

Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha 5 s jejími dceřinými společnostmi). Anonymní online průzkum se 
provádí prostřednictvím platformy našeho zpracovatele v EU, LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 
Hamburg. Žádné údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU/EHP). 

IV. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje 

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, a to k dosažení účelů uvedených v bodě II nebo do 
doby vznesení Vaší oprávněné námitky v souladu s čl. 21 GDPR. Vezměte, však prosím na vědomí, že tato 
námitka nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného na základě Vašeho souhlasu až do doby 

vznesení námitky. 

V. Vaše práva 

Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR. Případné 
námitky zasílejte na adresu surveys@senecura.cz. 

Kromě toho máte právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz a omezení zpracování Vašich uložených 
údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů v souladu s požadavky GDPR. 

Pokud se domníváte, že Vaše údaje nejsou zpracovávány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, 
máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Aktuální kontaktní údaje Úřadu pro ochranu 

osobních údajů naleznete na adrese https://www.uoou.cz/. 

VI. Kontakt 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat 
dpo@senecura.cz. 
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