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Platné od května, 2018 

Zásady ochrany soukromí pro Eckankar v České republice  

Eckankar v České republice má pevný závazek zachovávat vaše soukromí. Můžete 

navštívit naši webovou stránku www.eckankar.cz, aniž byste nám říkali, kdo jste, a bez 

sdílení jakéhokoliv osobního údaje. Následující otázky a odpovědi vysvětlují, kdy a jak 

jsou osobní údaje shromažďovány a používány. 

Jaké osobní údaje shromažďuje Eckankar v České republice?   

Eckankar v České republice shromažďuje údaje o osobní identifikaci, jako vaše jméno, 

domovní adresu, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud se rozhodnete tyto 

údaje poskytnout tím, že 

• se přihlásíte pro přijímání zásilek e-mailem nebo jinak od Eckankaru v České 

republice; 

• požádáte o knihu zdarma; nebo 

• se předběžně zaregistrujete na seminář. 

Také získáváme vaše kontaktní údaje od mateřské náboženské společnosti Eckankaru 

ve Spojených státech, pokud jste si zažádali o informace o místních akcích od mateřské 

náboženské organizace nebo jestliže jste členem Eckankaru. 

Prodává nebo pronajímá Eckankar v České republice moje osobní údaje? 

V žádném případě.  

Dostanu nevyžádanou elektronickou poštu od Eckankaru v České 

republice? 

My neposíláme nevyžádanou elektronickou poštu. 

Můžete se odhlásit ze zasílání e-mailů od nás nebo od Eckankaru kdykoliv tak, že 

kliknete na odkaz „odhlásit se z odběru“, který je v e-mailu nebo tak, že nám pošlete 

požadavek na odhlášení.  

Jak jsou moje osobní údaje chráněny? 

Ochrana osobních údajů, které nám poskytnete, je prioritní. 

Provádíme příslušná bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití, 

neoprávněnému přístupu, změnám, sdílení nebo zničení vašich osobních údajů. 

http://www.eckankar.cz/
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Jak dlouho jsou moje osobní údaje schraňovány? 

Eckankar v České republice schraňuje vaše osobní údaje tak dlouho, jak je zapotřebí, pro 

účely popsané v těchto Zásadách ochrany soukromí, pro řešení vašich otázek a pokud je 

to nutné, pro dodržování právních závazků. 

Sdílí Eckankar v České republice mé osobní údaje se třetími stranami? 

Eckankar v České republice nesdílí vaše osobní informace s nikým dalším s touto 

výjimkou: 

• Nezbytné osobní údaje mohou být sdíleny s oprávněnými představiteli Eckankaru, 

pro splnění vašich požadavků, pro administraci kontaktních seznamů a pro 

koordinaci akcí. Všichni tito příjemci podepisují dohodu o ochraně osobních údajů 

a mohou použít vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách 

ochrany soukromí a ve shodě s místními zákony. 

Existuje na webových stránkách Eckankaru v České republice jakékoliv 

automatizované zpracování dat? 

Cookies 

Naše webové stránky nepoužívají cookies. 

Záznamy o přístupu 

Jako všechny webové servery, webový server automaticky tvoří záznamy o přístupu pro 

každou návštěvu našich stránek. Záznamy o přístupu obsahují čas vaší návštěvy, typ 

prohlížeče, který používáte, IP adresu počítače, z kterého navštěvujete a webovou 

stránku, z které jste přišel. Analyzujeme tyto záznamy, abychom zlepšili uživatelskou 

přívětivost stránek. Rovněž používáme nástroje jako Google Analytics za stejným cílem. 

IP adresa není spojena s jinou osobně identifikovatelnou informací ledaže 1) jste vyplnili 

jakýkoliv formulář na naší webové stránce a 2) je nutno zkoumat možnost škodlivého 

nebo protiprávního jednání ve spojení s použitím našich webových stránek nebo pro 

dodržení právních předpisů. 

Shromažďuje Eckankar v České republice informace od dětí? 

Ne, my vědomě neshromažďujeme osobní údaje od návštěvníků ve věku 17 let           

a mladších. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo Eckankaru v České republice 

svoje osobní údaje bez vašeho svolení, prosím kontaktujte nás, abychom mohli tyto 

osobní údaje odstranit. 
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Na jakém základě shromažďujete a zpracováváte mé osobní údaje? 

• Váš souhlas, abychom vás informovali o novinkách a akcích Eckankaru 

• Podle nutnosti splnit vaše požadavky a transakce  

• Jako nezisková náboženská organizace a náboženská společnost musíme 

spravovat členské záznamy a záležitosti  

• Pokud je to vyžadováno zákonem nebo na základě soudního řízení nebo 

jiného právního závazku 

• Když je nutno chránit vaše životně důležité zájmy, nebo životně důležité 

zájmy jiné osoby   

Jaká jsou moje práva ohledně mých osobních údajů, které poskytnu 

Eckankaru v České republice? 

Eckankar v České republice vám umožňuje opodstatněný přístup k osobním údajům, 

které jste nám poskytl, s možností překontrolovat, opravit a vymazat tyto osobní údaje 

v rozsahu vyžadovaném zákonem. Máte právo podat si stížnost u příslušné vládní 

agentury, pokud se domníváte, že byly vaše osobní údaje použity způsobem, který je 

v rozporu s vašimi právy na ochranu soukromí. 

Koho mohu kontaktovat s otázkami nebo požadavky ohledně ochrany 

osobních údajů?  

Eckankar v České republice     

K rukám: Otázky o soukromí 

mail: gdpr@eckankar.cz  

Přenos osobních údajů mateřské náboženské společnosti 

Mateřská náboženská společnost Eckankaru sídlí ve Spojených státech. Spojené státy 

nezažádaly ani neobdržely „odpovídající“ úroveň ochrany od Evropské unie („EU”) podle 

článku 45 obecného nařízení o ochraně údajů [General Data Protection Regulation] 

(„GDPR”). Eckankar v České republice se tudíž řídí schválenými odchylkami uvedenými 

v článku 49 v GDPR. Specificky, Eckankar v České republice shromažďuje osobní údaje 

s vaším souhlasem, pro zpracování nákupů a příspěvků, pro provádění služeb, o něž jste 

požádali a pouze pro použití, které odpovídá potřebám vašeho vztahu s Eckankarem 

v České republice a jeho mateřskou náboženskou společností, a tak, jak je popsáno dále 

v těchto Zásadách ochrany soukromí.  

 

mailto:gdpr@eckankar.cz

