
 

 
 
 
 

 

Informace o zpracování osobních údajů 
  
Správce:  
REDWOOD GROUP s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, IČ: 08465738, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319383 
 
Vás jako klienta a uživatele internetových stránek www.redwoodgroup.cz níže informuje o 
zásadách ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. 
 
Účely zpracování: 

REDWOOD GROUP s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům (vše je vždy 
zpracováno dle zákona a požadují se pouze nezbytné a relevantní informace nutné pro daný 
účel): 

• Při kontaktu prostřednictvím internetových stránek nebo při zahájení vzájemné 
spolupráce můžeme požadovat sdělení základních údajů (jméno a příjmení nebo název 
společnosti, adresa nebo sídlo společnosti, datum narození nebo IČ, telefon, e-mailová 
adresa). Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa se může využít i k zasílání obchodních 
sdělení, která by Vás mohla zajímat. Toto zpracování lze kdykoliv odmítnout e-mailovou 
zprávou. 

• Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi REDWOOD GROUP 
s.r.o. a Vámi (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění 
informací o nemovitostech na webových stránkách. 

• Povinná identifikace a kontrola Klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu 
totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená 
povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku) 

 

Právní základ: 

Společnost REDWOOD GROUP s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez dalšího 
souhlasu, pokud provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností 
stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Poskytnutí 
osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné 
navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat. 

 

Zpracovatel: 

Vaše osobní údaje bude za společnost REDWOOD GROUP s.r.o. zpracovávat makléřka 
Anneta Kudrnová, která je také Vaší kontaktní osobou během spolupráce. V případě 
jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu 
kudrnova@redwoodgroup.cz. 



 

 
 
 
 

 

 

Cookies: 

V souladu s § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, 
že naše webové stránky využívají pro svojí činnost malé soubory dat (tzv. cookies), které 
naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašem nastavení a 
preferencích a zlepšení využití našich serverů. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou 
používány webovými stránkami pro jejich efektivnější využití. Web shromažďuje data v rámci 
souborů cookies kvůli chodu webu z funkčního hlediska. 
Dle zákona můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro 
provoz této stránky. Cookies neobsahují informace, které mají povahu Vašich osobních údajů 
a neukládají žádné důvěrné informace nebo údaje o platbě. Více informací naleznete na: 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs. 
Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. Nicméně máte kdykoliv možnost 
jednoduše zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení 
Vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, 
předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našich serverů a webových 
stránek.  

Zpracování osobních údajů dětí: 

Internetové stránky www.redwoodgroup.cz nejsou určeny pro děti mladší 15 let a jejich 
osobní údaje nezpracováváme. 

 

Příjemci: 

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly Klienta mohou být předávány 
příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad). Váš inzerát (informace o nemovitosti) 
bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek REDWOOD GROUP s.r.o. 

Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím subdodavatelům, pro jejich zpracování: 

• Externí advokátní kanceláři 

• Externí účetní společnosti Sečteno s.r.o. 

 

Doba uchování:  

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce se společností REDWOOD 
GROUP s.r.o. Po ukončení spolupráce společnost REDWOOD GROUP s.r.o. ponechá jen 
osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích 
oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.  
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Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů: 

• právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz (po uplynutí 
doby uchování), případně na omezení zpracování 

• právo na vznesení námitky proti zpracování 

• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů 

Své žádosti můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedeného kontaktního údaje. Dále máte 
právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29.8.2019 

 
 
 


