
Zpracování osobních údajů 

Společnost FAHO, s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a chrání data před zneužitím. 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost FAHO, s.r.o., se sídlem U krčské vodárny 

116/16, PSČ 140 00, Praha 4, IČO: 65410211. zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44383, emailový kontakt: fahosro@faho.cz (dále 

jen Správce”), uděluje souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených 

podmínek: 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Krhanice č.7, 257 42, 

adresa elektronické pošty: fahosro@faho.cz, telefon 317 702 272. 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Důvod zpracování osobních údajů 

2.1. Důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že odpovídáme na dotaz zadaný do 

kontaktního formuláře na webových stránkách www.faho.cz ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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“), vaše následující osobní údaje:  

Jméno: 

Telefonní číslo: 

Emailovou adresu: 

Dotaz 

Údaje zadané do kontaktního formuláře nebudou nadále použity pro další účely, ani nebudou 

zařazeny do databáze. Slouží pouze za účelem zodpovězení dotazu z kontaktního formuláře.  

3. Účel zpracování osobních údajů 

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je odpověď na dotaz z kontaktního formuláře 

na webových stránkách www.faho.cz 

4. Další příjemci osobních údajů 

4.1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností FAHO, s.r.o., tedy správcem osobních 

údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

Poskytovatel serverhostingu: VS Hosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, PSČ 102 00 Praha 10. 

IČO: 61505455 

http://www.faho.cz/


Poskytovatel webhostingu: Global vision, a.s. Kouřimská 2243/23, PSČ 130 00 Praha 3 – 

Vinohrady. IČO: 64610314 

5. Práva subjektu údajů 

5.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim 

osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení 

jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo 

na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy). 

5.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 

porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 


