1. MILKEFFEKT, s.r.o. Konská 559, Třinec 739 61, IČ 25072293 („Administrátor”), tímto
oznamuje, že může vaše údaje zpracovávat jako správce osobních údajů.
2. Osobní údaje uživatelů internetových stránek zahrnutých do registračních formulářů a
automaticky sbíraných osobních údajů jsou zpracovávány v souladu s požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů. o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Uživatel má práva, která jim jsou
přiznána v jednotlivých předpisech GDPR.
3. Osobní údaje uživatelů internetových stránek zahrnutých do registračních formulářů budou
zpracovány společností MILKEFFEKT, s.ro. výhradně za účelem poskytování služeb
poskytovaných na Webových stránkách.
4. Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených
účelů, v případě zpracování osobních údajů na právně oprávněné účely správce, a to po dobu
jejich realizace. V případě zpracování dat s Vaším souhlasem bude uchovávání osobních údajů
probíhat do odvolání souhlasu.
5. Máte právo požádat správce o přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo
omezení zpracování.
6. MILKEFFEKT, s.r.o. shromažďuje automaticky získané informace o IP adresách uživatelů, kteří
navštěvují webové stránky a využívají služeb poskytovaných na webových stránkách. Takto
shromážděné informace slouží ke správě webových stránek, pravidelným analýzám statistik
návštěv, určují, které webové stránky jsou nejčastěji navštěvovány, určují úroveň funkčnosti
webových stránek. Informace o IP uživatele mohou být předány oprávněným státním
orgánům, na jejich žádost za účelem řízení jimi nebo třetími osobami na základě rozhodnutí
státních orgánů.
7. MILKEFFEKT, s.r.o. aplikuje tzv. mechanismus cookies, tj. textové soubory uložené na disku
počítače uživatele webu. Mechanismus cookies není určen k získání jakýchkoli informací o
jednotlivých uživatelích Webové stránky - slouží k uchování navigačních parametrů uživatele a
stavu přihlášení, agregaci statistických údajů o návštěvnosti uživatelů webových stránek,
optimalizaci a zlepšení fungování webových stránek v souladu s normami platnými na webu.
Uživatel může odstranit cookies nebo změnit jejich nastavení ve webovém prohlížeči.

