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Pravidla společnosti Crusadersfx s.r.o. pro ochranu osobních údajů 
 
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 
nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018. Vložením osobních údajů do formuláře na stránkách  
www.spacefilms.space subjekt údajů dává souhlas společnosti Space Films s.r.o. (správce) se 
zpracováváním osobních údajů, které subjekt údajů do formuláře vyplnil, tj. jméno, příjmení, email 
a telefonní číslo, Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude za tímto účelem probíhat po dobu 6 měsíců 
ode dne vyplnění poptávkového formuláře. 
 
Naše společnost pořizuje osobní i neosobní údaje pro následující použití: 

1. Poskytování našich služeb 
2. Poskytování nepřetržité asistence a technické podpory 
3. Pro kontaktování našich zákazníků prostřednictvím personalizovaných zpráv týkajících se 

naší činnosti a poskytovaných služeb 
4. Pro vytváření agregovaných statistik a dalších agregovaných anonymních informací, které 

můžeme využít pro zkvalitňování našich služeb 
 

Tato webová stránka je hostována na doméně www.wix.com, která provozuje naši webovou stránku. 
Vaše osobní data jsou uložena prostřednictvím této platformy na zajištěných a chráněných serverech 
dle platné legislativy EU. 
 
V průběhu času vás můžeme kontaktovat a oslovit v souvislosti s vaší registrací na našich stránkách. 
Také vás můžeme oslovit v souvislosti s prodejem našich služeb, žádostí o sdělení vašeho názoru 
prostřednictvím dotazníků a přehledů, žádostí o sdělení aktuálních dat, Kontaktovat vás můžeme 
prostřednictvím emailu, telefonicky, sms a pošty. 
 
Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tato pravidla, takže je nutné, abyste je z času na čas 
zkontrolovali. Změny a upřesnění jsou platná od okamžiku jejich publikace na našich stránkách. O 
všech změnách vás budeme upozorňovat prostřednictvím vámi poskytnuté kontaktní emailové 
adresy. 
 
Pokud si přejete nás kontaktovat za účelem změny nebo vymazání jakýchkoliv vašich osobních údajů 
spravovaných na těchto stránkách, kontaktujte ná na emailové adrese: kurzy@crusadersfx.cz nebo 
nám zašlete poštou vaše stanovisko na adresu uvedenou v záhlaví tohoto materiálu. 
 
 
 
  



ENGLISH VERSION 
 
Crusadersfx s.r.o.‘s GDPR´s Privacy policy 
 
We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other 
way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the 
Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase 
history. We may use software tools to measure and collect session information, including page 
response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to 
browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, 
email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, 
feedback, product reviews, recommendations, and personal profile. 
 
When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal 
information you give us such as your name, address and email address. Your personal information 
will be used for the specific reasons stated above only. 
 
We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes: 

1. To provide and operate the Services; 
2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support; 
3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related 

notices and promotional messages; 
4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal 

Information, which we or our business partners may use to provide and improve our 
respective services;  

 
Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that 
allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data 
storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers 
behind a firewall and in accordance with EU legislation. 
 
We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your 
account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or 
questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to 
enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For 
these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail. 
 
We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your 
account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or 
questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to 
enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For 
these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail. 
 
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes 
and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material 
changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what 
information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose 
it.  
If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, 
you are invited to contact us at kurzy@crusadersfx.cz or send us mail to the address shown in the 
header of the document. 
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