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Vítejte na naší Facebookové stránce! 

Tyto zúčastněné strany jsou spoluzodpovědné za provoz této Facebookové stránky v souladu 

s vyhlášením GDPR (General Data Protection Regulation) a také v souladu s jinými nařízeními a 

zákony regulujícími osobní údaje a informace: 

Facebook Ireland Ltd. (dále „Facebook“) 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour Dubline 

Ireland 

A 

Naděje z Popela, z.s. (dále „Spolek“) 

V Lukách 458/36 

503 41 

Hradec Králové  

Česká republika 

Tento souhlas o společné odpovědnosti dle GDPR čl. 26 najdete v linku zde: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Toto prohlášení bylo poskytnuté v této formě společností Facebook. Spolek, jakožto uživatel 

stránek společnosti Facebook s tímto prohlášením souhlasíme. Tento souhlas je automaticky 

vyjádřen používáním Facebooku.  

Spolek z podstaty své věci nemá prostředky k tomu, aby náležitě posoudil, zda je toto prohlášení 

v plném souladu s nařízením GDPR čl. 26. 

Informace ohledně stránky Spolku na Facebooku 

Tato stránka je provozována za účelem marketingu (mj. upoutání pozornosti) produktů a služeb 

Spolku a za účelem vytvoření komunikačního kanálu mezi uživatelem, návštěvníkem a Spolkem. 

Jakožto provozovatel Facebookové stránky nemáme zájem o shromážďování a zpracovávání 

vašich osobních údajů za účelem analýzy a následného marketingu. Více informací ohledně toho, 

jak Spolek zachází s vašimi daty můžete najít v linku níže:  

https://www.toczechwithabackpack.com/nzpcz 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.toczechwithabackpack.com/nzprivacy
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Provoz této Facebookové stránky, včetně zpracovávání osobních údajů, je založen na 

oprávněných zájmech Spolku informovat a komunikovat s uživateli, návštěvníky a členy Spolku 

moderním způsobem v souladu s nařízením GDPR čl. 6 § 1 písm. f. 

Souhlas ohledně zpracovávání osobnách údajů dle nařízení GDPR čl. 6 § 1 odst. 1 písm. B může 

být opatřen pouze společností Facebook, avšak Facebook tuto možnost v nynější době nenabízí. 

Zpracovávání dat společností Facebook 

V rozsudku ze dne 5. června 2018 Soudní dvůr Evropské Unie rozhodl, že provozovatel 

Facebookové stránky je spoluzodpovědný za zpracovávání osobních údajů spolu se společností 

Facebook. Níže je připojen link k zmíněnému rozsudku: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081en.pdf 

Spolek si je vědom toho, že společnost Facebook zpracovává uživatelská data za následujícím 

účelem: 

• Reklama (analýza, poskytování personalizované reklamy),

• Tvorba uživatelských profilů a

• Tržní průzkum.

Společnost Facebook používá cookies (malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízeních 

uživatele) k ukládání a detailnějšímu zpracovávání výše zmíněných informací. Pokud má 

uživatel Facebookový profil a je do něj přihlášený, tak se tyto informace ukládají i napříč 

zařízeními. 

Detailnější informace o tom, jak společnost Facebook zpracovává osobné údaje naleznete zde: 

https://www.facebook.com/about/privacy 

Stáhnout svůj souhlas ohledně zpracovávání osobních údajů společností Facebook můžete zde: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zde: 

https://www.youronlinechoices.com . 

Společnost Facebook Inc., mateřská společnost společnosti Facebook Ireland Ltd., je 

certifikována pod rámcem Ochrany soukromí mezi EU a USA a tím se zavazuje dodržovat 

veškeré požadavky ze strany Evropské Unie (nařízení GDPR). Více informací týkajících se Štítu 

na Ochranu Soukromí Facebooku naleznete zde: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081en.pdf
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.youronlinechoices.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
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Transfer a další zpracovávání osobních údajů uživatelů v třetích zemích (kupříkladu USA), stejně 

jako možné přidružené potenciální hrozby týkající se uživatelů nemohou být námi  jakožto 

provozovatelem stránky Spolku vyloučeny. 

Statistické data 

Služba Přehledy Stránek společnosti Facebook poskytují statistické data různých kategorií této 

stránce a Spolku jakožto provozovateli stránky, tyto statistiky jsou Spolku přístupné. Přehledy 

Stránek jsou generovány a poskytovány společností Facebook. Jako provozovatel této stránky, 

Spolek nemá žádný vliv na generování těchto dat a jejich prezentaci. Tuto funkci Spolek nemůže 

nijak ovlivnit, ani nemůže ovlivnit generování a zpracování těchto dat. V rámci služby Přehledy 

Stránek je možné vybrat jistou časovou dobu a zobrazit statistiky týkající se liků, odběrů, 

dosažených užívatelů a uživatelů, kteří měli se stránkami Spolku nějakou interakci za účelem 

získání následujících dat od společnosti Facebook v souvislosti se stránkami Spolku: 

• Celkové množství zobrazení stránek Spolku uživateli,

• celkové množství reakcí uživatelů,

• aktivita stránek Spolku,

• interakce uživatelů s příspěvky,

• dosah,

• shlédnutí videí,

• dosah příspěvků,

• komentáře,

• sdílený obsah,

• odpovědi,

• proporční rozdělění populace dle pohlaví,

• původ (dle města a krajiny),

• jazyk,

• návštěvy a kliknutí v obchodě na stránkách Spolku,

• kliknutí na plánovače tras,

• kliknutí na telefonní čísla a jiné kontaktní údaje.
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Stejným způsobem poskytuje společnost Facebook informace ohledně skupin na Facebooku 

spojených se stránkami Spolku.  

Kvůli neustálému vývoji Facebooku se dostupnost a zpracovávání dat pořád mění. V důsledku 

toho vás v případě zájmu o další informace znovu odkazujeme na link ohledně Zásad ochrany 

osobních údajů na Facebooku (výše).  

Používáme tato sdružená data k zatraktivnění našich přípěvků a aktivit na Facebooku. (Příklad: 

Používáme poměr věku a pohlaví k tomu, abychom vhodně oslovovali návštěvníky, a statistiky 

ohledně interakcí k tomu, abychom zjistili, kdy je nejvhodnější čas na psaní a publikaci 

příspěvků. Informace týkající se zařízení používaných k interakci s našimi stránkami zase slouží 

k tomu, abychom věděli jak co nejlépe vizualizovat naše příspěvky.) Také můžeme identifikovat 

odběratele a uživatele, co na stránky Spolku dali like a můžeme zobrazit jejich informace jako je 

profil a na něm veřejdě sdílené informace v souladu se Smluvními podmínkami Facebooku, 

s kterými uživatel souhlasil při vytváření profilu.  

Uživatelská práva 

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se vašich práv jakožto uživatele Facebooku, prosím obraťte 

se přímo na Facebook.  

Uživatel má právo na bezplatné informace týkající se shromážďování a zpracovávání jejich 

osobních údajů. Pokud je to nutné, uživatel má také právo na korekci, omezení zpracovávání a 

výmaz informací. Uživatel má také právo na transfer informací. Uživatel má také právo stížnosti 

týkající se způsobu jakým Facebook osobní údae spracovává. Tato stížnost může být podána 

příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů.  

Pokud Spolek jakožto provozovatel stránek obdrží otázky týkající se osobních údajů nebo 

informací zmíněných výše, dodatek k naší smlouvě se společností Facebook nás zavazuje 

k přeposlání těchto otázek Facebooku během 7 dní. Toto se týká otázek fyzických i právnických 

osob a autorit. Více detailů můžete najít v tomto linku:  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Pokud hledáte podporu nebo máte další otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese 

Nadejezpopela.outofashes@gmail.com 

Pokud si již nepřejete, aby byly vaše osobní údaje a výše zníněné informace v budoucnu 

zpracovávané způsobem uvedeným výše, ukončete spojení se stránkami Spolku použitím funkce 

„To se mi líbí“. 

04.11.2020 
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