ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
(dále jen "Zásady")
VZHLEDEM K TOMU, že
(A)

Poskytovatel a Uživatel jsou si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů
Služby zpřístupněné Uživatelům na Webových stránkách;

(B)

Poskytovatel při shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatelů
postupuje v souladu s právními normami Evropského společenství;

ZVEŘEJŇUJÍ SE TYTO

zásady ochrany soukromí:

1. POJMY
Není-li v těchto Zásadách definováno či uvedeno speciálně jinak, mají výrazy uváděné s
velkými počátečními písmeny stejný význam jaký je jim přiřazen samotnými podmínkami
používání Služby.
2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1.

Poskytovatel držitelem licenčních práv k Softwaru, z něhož se Služba sestává. Poskytovateli
je oprávněn udělovat licenci k Softwaru, a to v rozsahu, který je nezbytný k poskytování
Služby Uživatelům.

2.2.

Software je umístěn na serverech a datových úložištích, jež jsou ve vlastnictví renomovaných
server/web hostingových společností sjednaných za tím účelem Poskytovatelem („Provider“).
Servery a datová úložiště se nacházejí na území Evropských společenství. Servery a datová
úložiště jsou udržovány a spravovány s veškerou nezbytnou odborností odpovídající
charakteru a povaze Služby v souladu s evropskými předpisy.

2.3.

Ve smyslu právních norem regulujících nakládání s osobními údaji jsou zúčastněné strany
kvalifikovány následujícím způsobem:

 Uživatel je subjektem údajů;
 Poskytovatel je správcem osobních údajů o Uživatelích;
 Provider je zpracovatelem osobních údajů o Uživatelích.
2.4.

Osobním údajem se pro účely těchto Zásad rozumí tyto informace týkající se Uživatele:

 profilové označení Uživatele;
 emailová adresa Uživatele;
 jakýkoliv jiný údaj osobní povahy, který se týká Uživatele a který Uživatel sdělil či
uvedl ve svém profilu ve Službě nebo v rámci Doprovodných aspektů či Dalších
služeb (fotografie, video, hlasová stopa, dokument či jiný formát).
2.5.

Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů pro účely
poskytování Služby a dále pro marketingové, statistické a analytické účely.

2.6.

Osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovávány na území sídla
Poskytovatele či Spřízněné osoby či umístění serverů Providera. Uživatel souhlasí s tím, že
osobní údaje mohou být předávány v rámci těchto zemí mezi jednotlivými technologickými a
výpočetními zařízeními (včetně serverů a datových úložišť).

2.7.

Uživatel bere na vědomí, že není povinen poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani udělit
souhlas s jejich zpracováním. Uživatel může odmítnout poskytnout osobní údaje, a to i poté,
co již jednou vyslovil souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytuje-li Uživatel jakékoliv
osobní údaje a souhlasí-li s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně. Osobní údaje, které
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nejsou správné nebo pravdivé, mohou být na žádost Uživatele opraveny. Osobní údaje
mohou být na žádost Uživatele také zlikvidovány. Uživatel může odvolat souhlas se
zpracováním osobních údajů a požádat o zrušení či zneaktivnění Účtu prostřednictvím
HelpDesku (emailový kontakt podpory).
2.8.

Uživatel bere výslovně na vědomí, že existence osobních údajů a možnost nakládat s nimi (tj.
spravovat a zpracovávat je) dle těchto Zásad je předpokladem řádného poskytování Služby.
Při ztrátě takového oprávnění nelze garantovat funkčnost a řádné poskytování Služby.

2.9.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu existence Účtu Uživatele ve Službě. Osobní údaje
Uživatelů nebudou zpřístupněny třetím osobám ve formě veřejně přístupného seznamu.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny Spřízněným osobám.

2.10.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován Poskytovateli, jakožto správci osobních
údajů. Poskytovatel je však oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze prostřednictvím
společnosti Providerů, a to automatizovaně na serverech a datových úložištích Providerů.
Poskytovatel je oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
zajištění provozu Služby, nabídky a provozu Dalších služeb či Doprovodných aspektů Služby.
Poskytovatel a Spřízněné osoby jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje taktéž pro
marketingové, statistické a analytické účely. Oprávnění ke zpracování osobních údajů se udílí
na dobu existence Účtu Uživatele.

3. ZASÍLÁNÍ EMAILŮ, SMS, MMS A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
3.1.

Uživatel souhlasí se zasíláním (i) emailových zpráv na Emailovou adresu a (ii) SMS/MMS
zpráv na telefonní čísla (pokud je Uživatel poskytl), a to ohledně jakýchkoliv úkonů, událostí
nebo skutečností souvisejících se Službou, Dalších služeb či Doprovodných aspektů Služby.

3.2.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel a Spřízněné osoby mohou použít Emailovou
adresu Uživatele také pro účely zasílání obchodních sdělení, jež nesouvisejí bezprostředně
s užíváním Služby, Dalších služeb či Doprovodných aspektů Služby, avšak týkají se jiného
produktu nebo služby Poskytovatele či Spřízněné osoby.

4. COOKIES
4.1.

Cookies je označení pro určité množství dat, které server hostující Webovou stránku
zobrazenou v prohlížeči Uživatele uloží do jeho počítače. Při každé další návštěvě téže
Webové stránky pak prohlížeč takto uložená data posílá zpět serveru hostujícímu Webovou
stránku. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů a ukládají se do nich
uživatelské předvolby.

4.2.

Software, který tvoří podstatnou část Služby, získává za využití technologie cookies o
Uživatelích následující údaje (i) Země - pro účely nastavení teritoria Uživatele; (ii) Jazyk - pro
účely nastavení jazykové verze; (iii) Session - pro účely udržení relace přihlášeného
Uživatele; (iv) seznam profilů (loginů), na něž se Uživatel přihlásil nebo které vyhledával či
navštívil či které jakkoliv hodnotil pomocí funkcionality zpřístupněné v Účtu (líbí – nelíbí / hot
or not).

4.3.

Uživatel může pomocí změny nastavení webového prohlížeče cookies přijmout nebo
zamítnout. Pokud však budou cookies deaktivovány, ztíží se využívání Služby, popřípadě
Službu nebude možno využívat řádně.
* * *
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