
Řešení problematiky www stránek.

Webové stránky Správce jsou umístěny na doméně https://www.fgenergy.cz.

1. Cookies

Správce na svých webových stránkách využívá 34 cookies. 

Webové stránky však zcela postrádají řešení jejich zpracování. Toto zpracování musí být především v souladu s:

A. Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17.

B. Povinnosti stanovenými v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679(GDPR)

C. Pokynem EDPB č.5/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679(GDPR) ze dne 4.5.2020   

D. Novelou Zákona č. 127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích) platnou od 1.1.2022.

Je tedy nutné toto řešení ihned zpracovat. Podle výše uvedených požadavků musí řešení obsahovat:

I. Při první návštěvě uživatele na webových stránkách se musí uživateli zobrazit tzv. „cookies lišta“. Tato lišta musí 

obsahovat informace o to, že na webových stránkách jsou cookies využívány. Lišta musí podle požadavků Úřadu pro

ochranu osobních údajů obsahovat 3 tlačítka:

a. „Přijmout“ – souhlas se zpracováním všech cookies

b. „Odmítnout“ - odmítnout všechna cookies

c. „Předvolby“ - nastavit, souhlas se zpracování cookies

II. DŮLEŽITÉ!!! Kdykoli se subjekt vrátí na webové stránky MUSÍ MÍT možnost svůj souhlas ZMĚNIT!!!

III. Proto musí být na webové stránce nejen popis toho jaká cookies zpracováváme, ale i možnost kdykoli souhlas 

změnit.

IV. Vzhledem k faktu, že webové stránky jsou vytvořeny v systému Wordpress je nejlepším řešením využít plugin 

https://cs.wordpress.org/plugins/complianz-gdpr/

2. Kontaktní formuláře

Správce na svých webových stránkách používá ke kontaktu s návštěvníky kontaktní formuláře:

A. https://fgenergy.cz/kontakt/, https://fgenergy.cz/, https://fgenergy.cz/pro-domacnost/, https://fgenergy.cz/bezplatny-

audit/ ….

a. Kontaktní formulář vyhovuje požadavkům na vyjádření souhlasu podle článku (6) odstavec (1) písmeno (a)

B. https://fgenergy.cz/stante-se-partnerem/

a. tento formulář je určen pro zájemce o spolupráci se Správcem. 

b. text u zaškrtávacího pole pro vyjádření souhlasu je špatně. Věta „Správce osobních údajů shromážděných 

prostřednictvím fgenergy.cz je FG Energy s.r.o. Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 10894306.“ nevyjadřuje v žádném případě svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů.
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c. text je nutné nahradit podobným textem, který Správce používá u ostatních formulářů: „Souhlasím s tím, 

aby společnost FG Energy zpracovávala mé osobní údaje, zejména aby mě kontaktovala telefonicky nebo 

e-mailem za účelem nabídky spolupráce.“

3. Informační memorandum

V zápatí webových stránek je umístěn odkaz na informace o zpracování osobních údajů. V zásadě je koncept tohoto 

dokumentu v pořádku, obsahuje však několik chyb, které je nutné odstranit.

A. Dokument vznikl překladem původního textu v polském jazyce. Je tedy nutné NAHRADIT zkratku RODO za v ČR 

používanou GDPR.

B. V bodě „3. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Správce zpracovává následující kategorie vašich 

osobních údajů:“ je nutné doplnit položku IP adresa a cookies.

C. Email biuro@fgenergy.cz nahradit textem kancelar@fgenergy.cz

D. DOPORUČUJEME: jako poslední bod uvést informaci o jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů a kontakt

na něj (požadavek Úřadu pro ochranu osobních údajů)

Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů:

EVERY REGARD s.r.o.

IČO: 05460034

Sídlo: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Za kterou jedná: Miroslav Kalinský, jednající na základě plné moci

Telefon: +420 607 888 494

E-mail: poverenec@everyregard.one

Miroslav Kalinský

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V Ostravě dne: 8.11.2022
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