Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie,
zejména na soulad s Nařízením 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 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května
2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a
na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména Zákonem o ochraně
osobních údajů 101/200 Sb. v platném znění.

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten müssen wir die Einhaltung des
Unionsrechts sicherstellen, insbesondere die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
die Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (der Allgemeinen Verordnung über den Schutz
personenbezogener Daten, GDPR), die am 25. Mai 2018 als unmittelbar wirksamer
Rechtsakt auch innerhalb der Rechtsordnung der Tschechischen Republik in Kraft
getreten ist, und die Einhaltung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften
Vorschriften, insbesondere das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 101/2000
Sb. In der geänderten Fassung.

When processing your personal data, we must ensure compliance with European Union
law, in particular compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data the repeal of
Directive 95/46 / EC (the General Regulation on Personal Data Protection, GDPR),
which came into effect on 25 May 2018 as a directly effective legal act even within the
legal order of the Czech Republic, and compliance with the relevant national law
regulations, in particular the Act on the Protection of Personal Data 101/2000 Sb. as
amended.

