
INFORMAČNÍ KLAUZULE INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

 bruk.info.pl; modernline.info.pl. 

V souladu s č l. 13, odst. 1 a 2 Nař ízení GDPR (Nař ízení 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) Vám 

sdělujeme, že: Správcem Vašich osobních údajů je: BRUK SP. Z O.O. se sídlem ul. Nowa 28G, 

Czyżowice, PSČ: 44-352, tel.: +48324560970, e-mailová adresa: bruk@bruk.info.pl; Na 

pověř ence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit prostř ednictvím e-mailové adresy: 

iod@bruk.info.pl 

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů? 

• marketingová č innost 

• analýza aktivit na internetových stránkách 

• zpracovávání statistických údajů 

Proč  zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje na stránkách bruk.info.pl a modernline.info.pl poskytujete dobrovolně. 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, který vyplývá také z 

osobního nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud nebudete souhlasit s tím, že nám 

máte poskytnout Vaše osobní údaje, nebudeme Vám moci zasílat obchodní sdělení a informace 

o soutěžích. 

Kdo může být př íjemcem Vašich osobních údajů? Kam můžeme př edat Vaše osobní údaje? 

Př íjemci Vašich osobních údajů jsou nebo mohou být zaměstnanci nebo spolupracovníci 

společnosti BRUK SP. Z O.O., subdodavatele služeb, které souvisejí s marketingem a provozem 

internetových stránek, včetně dodavatele newsletterových služeb, a služby Google Analytics, 

Google AdWords, Facebook Pixel. Uvedení př íjemci se zavázali zpracovávat osobní údaje 

způsobem, který zaručuje adekvátní úroveň ochrany vůč i riziku, které vyplývá ze zpracovávání 

osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme v rámci spolupráce se službami: Google Analytics, 

Google AdWords a Facebook Pixel př edat př íjemcům ze tř etích zemí, tj. za hranice Evropského 

hospodář ského prostoru. 

Profilování a sledování Vašich aktivit na našich webových stránkách: 

Vaše údaje podléhají automatickému profilování, z této skutečnosti však pro Vás nebudou 

vyplývat žádné právní následky. Profilování osobních údajů spoč ívá v automatizovaném 

zpracovávání údajů pro př edvídání osobních preferencí a zájmů. Sdělujeme Vám také, že pokud 

chcete vypnout sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách, můžete k tomu využít 

aplikaci: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat v závislosti na době využívání 

informačních technologií Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. 

Jaká jsou Vaše práva? 

Máte právo požadovat od společnosti BRUK SP. Z O.O. opravu osobních údajů, jejich 

odstranění, omezení jejich zpracování, jejich př ijímání a př edání jinému správci, př ístup k 

mailto:iod@bruk.info.pl


př edávaným osobním údajům, a navíc máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým 

je polský Úř ad pro ochranu osobních údajů. Profilování se používá ve službách Google 

Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Pokud vznesete námitku proti profilování, žádáme 

Vás, abyste si změnili nastavení Vašeho prohlížeče. 

Jak pečujeme o bezpečnost Vašich osobních údajů? 

Společnost BRUK SP. Z O.O. zpracovává Vaše osobní údaje pomocí informačních systémů, 

které zajišť ují bezpečnost zpracovávaných údajů (mimo jiné prostř ednictvím šifrovaného 

př enosu, SSL certifikátů, pravidelné aktualizace softwaru), se zajištěním technických a 

organizačních prostř edků, které zaručují úroveň bezpečnosti, která je adekvátní k riziku, které 

vyplývá ze zpracovávání osobních údajů. 

 

 


