
Upozornění dle legislativních norem 

 

Od 14. 12. 2012 vešlo v platnost Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. 

května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při 

označování potravin. Vzhledem k tomu je nezbytné uvádět o bylinných 

přípravcích a doplňcích stravy pouze texty v souladu s novou legislativou.  

Veškeré texty na webu tradicni-terapie.cz jsou osobním názorem. Čtením textů 

na webu tradicni-terapie.cz se dozvídáte o účincích jednotlivých bylin či 

potravin, ovšem nejste nabádáni k jejich užívání či nákupu. 

 

Autorem textů, správcem stránek tradicni-terapie.cz a také správcem údajů od 

uživatelů těchto stránek, je fyzická osoba Marcela Kaniová, Zabrání 1301, Zlín 

Malenovice. Svěřené osobní údaje chrání dle nařízení o GDPR (Nařízení o 

ochraně osobních údajů). 

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádným dalším osobám. Jsou využívány 

pouze pro evidenci. Pokud si přejete zasílat léčivý newsletter či jiné aktuality 

emailem, je vaše kontaktní emailová adresa používána k zasílání sdělení. Zrušit 

odesílání zpráv na email stačí pouze nahlásit emailem a ihned je ukončeno. 

 

Pokud navštívíte web tradicni-terapie.cz, je automaticky evidováno, kolik času 

jste na stránkách strávili a na které odkazy v rámci těchto našich stránek jste 

klikli. Váš pohyb na webu tradicni-terapie.cz je evidován prostřednictvím tzv. 

souborů cookies. Informace shromážděné pomocí cookies neumožňují 

identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, 

jedná se o běžný monitoring návštěvnosti webu. K analýze pak využíváme 

službu „Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu“. 

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním 

zařízení, když navštěvujete webovou stránku. Soubory cookies jsou široce 

využívány poskytovateli online služeb, protože usnadňují a urychlují interakci 

mezi uživateli a webovými stránkami. 

 

 

 



Stránky tradicni-terapie.cz jsme vytvořili a spravujeme dle našeho nejlepšího 

vědomí a svědomí. Věříme, že mohou lidem pomáhat k lepšímu zdraví a 

spokojenosti. Jejich cílem je také větší informovanost o tradičních principech 

léčení, o účinku bylin, o zdravých potravinách apod. Vždy se přitom jedná o 

osobní názor autorky. 

 

Autorka = Marcela Kaniová, Zabrání 1301, Zlín Malenovice: 

 

Děkuji za vaši důvěru a případně za vámi svěřené osobní údaje (které získávám 

především pokud mne kontaktujete emailem, telefonicky, či osobně)! 

 

Chráním vaše osobní údaje, jako své vlastní. Udržuji veškerá vhodná (aktuálně 

známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití jakýchkoli 

osobních údajů. 

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít 

některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím emailu: 

tradicniterapie°gmail.com. 

 

Díky právu na přístup mne můžete vyzvat k doložení informace, jaké vaše 

osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte 

své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu 

osobních údajů. 

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že 

zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování 

nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku 

proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

(Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání 

obchodních sdělení.) 

 



Vaším dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažu veškeré 

vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.  

 

V některých případech jsem stejně jako ostatní podnikatelé vázána zákonnou 

povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu 

stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní 

údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.  

 

Používáním tohoto webu a mých služeb potvrzujete, že jste si tyto výše 

uvedené informace přečetli a vzali je na vědomí. 

 

Ještě jednou děkuji za důvěru. 

 

Marcela Kaniová 

 

 


