
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

 
 
Správce osobních údajů a subjekt údajů 
 
Správcem osobních údajů je paní RNDr. Helena Pešatová, senátorka za volební obvod č. 69, se 
sídlem Zámecké náměstí 47, 738 01 Frýdek-Místek. Subjektem údajů je fyzická osoba, která 
správci poskytla svoje osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci 
navázání kontaktu se subjektem údajů prostřednictvím kontaktního formuláře, a to jeho 
vyplněním a odesláním na webových stránkách: http://helenapesatova.cz. 
  
Účel zpracování osobních údajů 
 
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem zodpovězení dotazů, případně 
přijímání návrhů, podnětů a připomínek v souvislosti s vyplněním a odesláním kontaktního 
formuláře na webových stránkách: http://helenapesatova.cz.  
  
Rozsah zpracování osobních údajů 
 
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů. Jedná se 
o osobní jméno, příjmení a e-mailovou adresu. 
  
Posouzení nezbytnosti zpracování 
 
Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které 
jsou nezbytně nutné pro stanovený účel zpracování. 
  
Právní základ zpracování osobních údajů 
 
Právním základem zpracování osobních údajů subjektů údajů je souhlas se zpracováním osobních 
údajů, který subjekt údajů udělí správci vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na 
webových stránkách: http://helenapesatova.cz. 
  
Způsob zpracování osobních údajů 
 
Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány manuálně, a to v listinné nebo elektronické 
podobě, případně v obojí podobě. 
 
Příjemce osobních údajů 
 
Osobní údaje subjektů údajů bude správce chránit a nikomu dalšímu je nebude předávat.   
 
Doba zpracovávání osobních údajů 
 
Osobní údaje subjektů údajů bude správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 
po dobu 1 roku, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. 
  
 
 



Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
 
Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj 
dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu 
bezplatně odvolat. Učinit tak může např. e-mailem na adresu: kancelar@helenapesatova.cz. Po 
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním.  
 
Další práva subjektů údajů 
 
Osobní údaje subjektů údajů jsou citlivé informace, přičemž subjekt údajů má právo vědět, jak s 
nimi správce nakládá. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv se obrátit na správce a požadovat 
získání opisu osobních údajů, opravu osobních údajů a omezení zpracování osobních údajů. 
Učinit tak může např. e-mailem na adresu: kancelar@helenapesatova.cz. 
 
Zpracovatel osobních údajů 
 
Zpracovatelem osobních údajů je správce nebo třetí osoba, která jménem správce zpracovává 
osobní údaje. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět 
jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro 
kterou byl zpracovatel správcem pověřen. 
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