
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost zpracovává některé osobní údaje návštěvníků našich webových stránek
www.skayoreality.cz a našich smluvních partnerů. Pro naši společnost je ochrana soukromí
důležitá, a proto Vás informujeme o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti s
jejich zpracováním. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”), zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a příslušnými právními předpisy.

I. KDO JSME A JAK SE NANÁS MŮŽETE OBRÁTIT

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost Skayo Reality s.r.o., IČ: 10941894, se
Zborovská 54/54, Malá Strana, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 351051. Pro účely komunikace v souvislosti s
ochranou osobních údajů můžete použít následující kontakty:
E-mailová adresa: info@skayoreality.cz
Doručovací adresa: Zborovská 54/54, Malá Strana, 150 00 Praha 5

II. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, PROČ, CO NÁS K TOMU
OPRAVŇUJE A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme některé Vaše osobní údaje, a to
prostřednictvím tzv. cookies, a dále v případě, že vyplníte náš kontaktní formulář. V případě, že
se dohodneme na společné spolupráci, zpracováváme rovněž Vaše osobní údaje.

Cookies
Za účelem zajištění fungování našich webových stránek zpracováváme některé údaje o Vašich
aktivitách na našich webových stránkách (a to i pokud nevyplníte náš dotazníkový formulář).
Uvedené zpracováváme za pomoci tzv. cookies (či obdobných technologií), což jsou malé
textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a obsahují různé informace. Takové
zpracování osobních údajů nám v případě tzv. technických či nutných cookies umožňuje zákon a
Nařízení, v případě ostatních cookies i Váš souhlas (v případě cookies statistických,
marketingových a jiných). Více o cookies naleznete zde, kde rovněž můžete nastavit užívání
těchto technologií v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.
Kontaktní formulář
Pokud vyplníte náš kontaktní formulář, zpracováváme poskytnuté údaje (a to Vaše jméno a
příjmení, adresu nemovitosti, telefon, e-mail a případně další údaje, které vyplníte v kontaktním
formuláři) za účelem posouzení Vaší nabídky či Vaší žádosti, za účelem umožnění vzájemného
kontaktu a jednání o uzavření případné smlouvy a abychom Vám mohli na Vaše nabídky či
dotazy odpovědět. Takové zpracování údajů nám umožňuje Nařízení, neboť je nezbytné pro
provedení opatření přĳatých před uzavřením smlouvy. Pokud mezi Vámi a naší společností
nedojde k žádné spolupráci, budou údaje vymazány nejpozději do jednoho měsíce od ukončení
jednání.



V případě spolupráce
Pokud se dohodneme na společném obchodu, budeme uchovávat Vaše údaje po dobu deseti let
od ukončení naší spolupráce, a to za účelem plnění našich smluvních i zákonných povinností
(daňových, účetních a archivačních povinností a dále povinností, které pro nás mohou v případě
některých činností vyplývat z postavení povinné osoby dle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o realitním
zprostředkování), jakož i k ochraně našich oprávněných zájmů (a to v rozsahu přinejmenším
jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, platební údaje, telefonní číslo a e-mailová
adresa, případně jiné údaje obsažené v uzavřené smlouvě či v komunikaci vedoucí k uzavření
smlouvy či následné komunikaci). V konkrétní smlouvě, kterou s námi uzavřete, mohou být tyto
informace dále upřesněny či modifikovány.

III. KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí (mimo Evropskou unii).
V případech, kdy se dohodneme na spolupráci, Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám v
rozsahu potřebném pro splnění smlouvy a zákonných povinností - zejména se jedná o
poskytovatele služeb naší společnosti v oblasti účetní, daňové, právní a dále o příslušené státní
orgány v rozsahu potřebném pro splnění našich zákonných povinností.

IV. JAKÁ MÁTE PRÁVAVE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte zejména právo na informace o tom, v jakém
rozsahu je s Vašimi osobními údaji nakládáno, máte právo na přístup k těmto osobním údajům,
právo na jejich opravu, výmaz a omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo
vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost naší společnosti nebo se obrátit na
dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; podmínky
uplatnění těchto práv jsou stanoveny v Nařízení a případně v zákoně o zpracování osobních
údajů. Informace o právech subjektů údajů jsou k dispozici např. na internetových stránkách
Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


