
Zpracování osobních údajů 

Přístup na stránky [www.RNK.cz], [www.REALITNIMARKETING.com], 

[www.REALITNIKANCELARPRAHA.com] a služby poskytované společností RNK s.r.o., IČ: 27111229, se 

sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 (dále jen „provozovatel“), může být na těchto internetových 

stránkách zcela nebo částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu 

platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního důvodu.  

V případě výše uvedených stránek se jedná o cookies a o následující: jméno, příjmení, emailová 

adresa, ev. telefon.  

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, 

tedy v tomto případě za účelem kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti.  

Údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování a po 

dobu vyžadovanou obecně závaznými předpisy.  

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů 

uživatel má právo:  

 žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze 

zpracování a o příjemcích osobních údajů;  

 požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;  

 požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní 

údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;  

 vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového 

úřadu;  

 být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je 

pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva 

a svobody. 

Zabezpečení a předávání osobních údajů 

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle norem platných právních předpisů. Osobní údaje 

mohou být předávány třetím stranám: orgánům veřejné správy a dále zpracovatelům zajišťujícím pro 

provozovatele podpůrné služby (IT, účetnictví, právní služby, marketing).  

Zpracování souborů cookies a Google analytics 

Výše uvedené webové stránky zpracovávají soubory cookies, a také i cookies třetích stran (viz 

[https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie] a používá i službu Google Analytics, viz  

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics]), obojí v případě Vašeho souhlasu.  

 

Tyto podmínky může provozovatel kdykoliv změnit či doplnit a nabývají účinnosti dne: 25.5.2018. 
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