
1. Jsme společnost SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno 612 00,  

IČ: 056 69 871 a jsme zapsaní v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, spisová značka C 

97278. 

 

2. Na našich webových stránkách používáme cookies pro fungování a měření jejich návštěvnosti. 

 

3. Zpracování cookies je možné díky předpisům (GDPR, tedy 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) a pro účely, které popisujeme nahoře nám 

takové zpracování umožňuje tzv. oprávněný zájem. 

 

4. Na našich stránkách nejsou nasazeny marketingové cookies.  

 

5. Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování 

návštěvníků – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním 

anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, 

rádi pomůžeme.  

 

6. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se 

návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím 

pádem v podobě, která nám neumožňuje zpětně identifikaci jednotlivce. Jsou zpracovávány nejdéle 

po dobu 13 měsíců od vaší návštěvy webu. 

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro 

jeho fungování. 

 

7. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává poskytovatel služby Google Analytics, 

provozovaný společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA, v souladu se svými, podmínkami – mrkněte sem. 

 

8. Pokud byste nás potřebovali ohledně cookies a naší práce s nimi kontaktovat, napište nám na e-

mail gdpr@sedlakovalegal.com. 

 

9. Nařízení GDPR (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) vám dává právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké osobní údaje 

zpracováváme, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, 

požadovat omezení zpracování, dále máte právo požadovat kopii osobních údajů, požadovat po 

nás výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si 

myslíte, že s osobními údaji nenakládáme v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost 

u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 


