
Informace o zpracování osobních údajů 

 

Vážení klienti, 
 
tímto Vám poskytuji informace o tom, že zpracovávám Vaše osobní údaje. Osobní údaje získávám a 
zpracovávám jen v nezbytném rozsahu proto, abych Vám mohla nabízet a poskytovat kvalitní služby 
šité Vám na míru. Při jejich zpracování dodržuji zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Kodex České naturopatické 
společnosti. Níže uvádím podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité. 
 
1. Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Eva Placáková se sídlem Lipová 273, 252 18 Úhonice, 

IČO 03379809, Klinika integrativní medicíny, Matoušova 1286/5, 150 00 Praha 5. Pokud máte 
jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na email: 
info@pecujosebe.cz. 

 
2. Zpracovávám zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, věk, email, telefon, informace o 

Vašem zdravotním stavu a jeho vývoji a informace získaná diagnostikou. 
 

3. Vaše údaje zpracovávám z důvodu nezbytné návaznosti v jednotlivých terapiích a tím i možnosti 
poskytnout Vám maximálně profesionální a individuální služby.  

 

4. Veškeré osobní údaje zpracovávám za účelem: plnění s Vámi uzavřené smlouvy a nabídky služeb 
dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků.  

 

5. Jestliže jste udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat. 
 
6. Mé oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj činnosti spojený 

s nabídkou služeb a zboží s cílem uspokojování potřeb a požadavků klientů.   
 
7. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou mými smluvními 

partnery a podílejí se na mojí činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují přísné standardy ochrany 
podle GDPR a mají se mnou uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů mých klientů. Jedná se 
především o poskytovatele IT služeb wix.cz a Ing. Michala Pitlíka a laboratoře, které zpracovávají 
Váš biologický materiál Nordic Laboratories a Česká Laboratorní s.r.o. a dodavatele některých 
laboratorních služeb: Sepea s.r.o., pokud jste se rozhodli jej testovat. 

 
8. Osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – 

zpravidla po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu/od poslední konzultace. 
 
9. Je Vaším právem se na mne kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se mnou 

zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o vysvětlení, výmaz či úpravu údajů. 
Rovněž máte právo požadovat, abych omezila zpracování osobních údajů Vaší osoby. Mnou 
zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. 

 

10. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že zpracováním 
osobních údajů dochází k porušení GDPR. Dozorovým úřadem je Úřad na ochranu osobních 
údajů. 

 
                              Mgr. Eva Placáková 


