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1.

Úvodní ustanovení
1.1.

1.2.
1.3.

2.

Zdeňka Studená, se sídlem Krombholcova 2579, Mělník, 27601, IČ 04524250 (dále jen
„Správce"), je provozovatelem internetové stránky a správcem osobních údajů na
www.flexjobs.cz (dále jen „Webová stránka") zaměřené na konzultační a tréninkové
činnosti pro firmy a jednotlivce.
Tato pravidla upravují správu osobních údajů Jednotlivců i Firem přicházejících z
www.flexjobs.cz.
Flexjobs.cz spravuje osobní údaje zadávané v rámci registrace Jednotlivce nebo Firmy.

Zpracovávané osobní údaje
REGISTRAČNÍ ÚDAJE – osobní údaju nutné k registraci Firmy nebo Zájemce, zejména pak
emailová adresa, jméno, příjmení apod.
ÚDAJE Z ANALÝZY WEBOVÝCH STRÁNEK A COOKIES – informace získané pomocí
automatizovaných nástrojů za účelem vylepšování funkcionality Webové stránky, přidané
hodnoty pro Zájemce a Firmy a pro marketingovými účely.

3.

Nástroje, které ke zpracování osobních údajů používáme
3.1 Vaše osobní údaje zajímají především nás. Chceme poskytovat co nejlepší službu jako
Jednotlivcům, tak Firmám. Dodržování mlčenlivosti v oblasti osobních dat je pro nás standardem.
3.2. Ke zpracování osobních údajů používáme externí služby. Ty však s daty dál nemanipulují a
nemohou je bez souhlasu dál šířit. Jde zejména o:
Google LLC (Google Analytics, on-line marketing),
Facebook Ireland Ltd. (on-line marketing),
Seznam.cz, a.s. (on-line marketing).

4.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

2.1.
2.2.
2.3.

4.

Cookies
4.1.
4.2.

5.

Firma i Jednotlivec může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se provádí zasláním emailu na
emalovou adresu uvedenou na Webové stránce (tymflexjobs@flexjobs.cz).
Osobní údaje jsou odstraněny neprodleně po doručení odvolání souhlasu na Webové
stránce.

Pro efektivní analýzu Webové stránky a mapování potřeb jejich uživatelů používáme
Cookies.
Nastavení cookies můžete sami ovlivnit a podle potřeby jeji kdykoliv změnit ve svém
prohížeči. Změna cookies může mít dopad na fungování a zobrazování Webové stránky.

Závěrečná ustanovení
5.1.
5.2.

Provozovatel je oprávněn Správu osobních údajů měnit nebo doplňovat. Změny nabývají
platnosti zveřejněním na Webové stránce.
Tento dokument nabývá platnosti 1. 6. 2019.

