ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost O.K.G., s.r.o. se sídlem Hybešova 42,
602 00 Brno, IČO: 262 41 919, tel: +420 543 128 285, e-mail: info@okg-family.cz (dále jen
„Správce“)
2. Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě
uzavření Distributorské smlouvy OKG, případně Smlouvy o členství a nebo prostřednictvím
přístupu na naše internetové stránky www.okg-family.cz, www.okg-family.sk, www.okgfamily.pl, www.okg-family.com, www.okg-family.ie (dále jen „Web“):
1) jméno a příjmení
2) datum narození
3) doručovací, či jiná adresa
4) telefonní kontakt
5) e-mailová adresa
6) skype
7) číslo bankovního účtu
8) IČ, případně DIČ
9) další informace, které se týkají Vaší identikace a interakce na našich internetových
stránkách (např. IP adresa, ukládání cookies na vaše zařízení)
10) informace, které nám poskytnete vyplněním a odesláním formuláře umístěném na
našich internetových stránkách („Co by jste zlepšili ve VIP sekci“, „Pošlete nám Váš příběh“,
a další), poskytnutm těchto informací nám dáváte souhlas s jejich využitm k propagačním
účelům až do okamžiku jeho odvolání
11) fotograie nahraná do uživatelského účtu na Webu Správce (proilová fotograie)
12) fotograie, případně videozáznam s Vaší podobiznou, které pořídíme na námi konaných
akcích, seminářích a konferencích, pořízením fotograie či videozáznamu nám dáváte
souhlas s jejich využitm k propagačním účelům až do okamžiku jeho odvolání.
Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.
3. Vaše osobní údaje zpracováváme automatzovaně i manuálně
4. Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení výkonu práv a povinnost, které vyplývají
z Distributorské smlouvy, případně Smlouvy o členství či vyřízení Vaší objednávky na našem
Webu, vedení účetnictví, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na semináře a konference,
dále pro účely konání marketngových aktvit a vedení uživatelského účtu na Webu Správce.
5. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnost
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu nebo do okamžiku odvolání
souhlasu).
Po uplynut doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, vyjma případů,
kdy jsme vázáni zákonnou povinnost (např. evidence daňových dokladů po lhůtu

stanovenou zákonem a i tak uchováme pouze ty údaje, které zákon žádá, ostatní mažeme) .
6. Příjemci osobních údajů jsou třet osoba/y
- které se podílejí na dodání objednávky (přepravní služba PPL, DPD, INTIME)
- vyřízení objednávky v jiných zemích a jejím dodání
- dále pak osoby zajišťující vývoj informačního systému a provoz Webu Správce
- zajišťující marketngové služby
- Google - služba Google Analytcs

7. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR.
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d) právo vznést námitku prot zpracování dle čl. 21 GDPR a
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky
na adresu nebo e-mail Správce uvedený v bodě 1 těchto podmínek.
Dále máte právo podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
8. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listnné podobě, zejména antvirovými programy, šifrováním, zabezpečením přístupu na
web správce (protokol htps), zařízení zamezující přístup nepověřeným osobám.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby:
- zaměstnanci Správce
- která je Vašim sponzorem (viz Obchodní podmínky Správce bod 1.2.) - zde je udělen
přístup pouze k: jméno a příjmení, datum narození, telefon, e-mail, skype, město a země a
to výlučně pro účely marketngových aktvit, informování o seminářích, konferencích.
9. Zaškrtnutm souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní
na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnost dne 25.5.2018

