
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracování údajů

Vyplněním svých údajů  na Platformě vyjadřuje Uživatel souhlas s uložením jeho osobních
údajů u Poskytovatele služby, stejně jako s jejich zpracováním pro účely realizace služeb. 
Uživatel zodpovídá za poskytnutí pravdivých  osobních údajů. Poskytovatel služby bude 
kontrolorem osobních údajů poskytnutých Uživatelem. Přijmutím Zásad ochrany osobních 
údajů vyjadřuje Uživatel souhlas ke kolekci, zpracování a ochraně jeho osobních údajů v 
souvislosti s použitím Platformy.

2. Respektování soukromí

Poskytovatel služby ujišťuje, že vynaloží veškeré potřebné úsilí, aby bylo zpracování 
osobních údajů provedeno s největším možným respektováním soukromí osob, jejichž 
data budou zpracována, společně s nejvyšší možnou péčí o bezpečnost zpracovaných 
osobních údajů, a zejména pak ujišťuje, že učinil všechny potřebná opatření ve věci 
ochrany osobních údajů, jak je stanoveno zákonem.

3. Použitá opatření

Poskytovatel služby prohlašuje, že učinil technická a organizační opatření, zajišťující 
ochranu zpracovaných osobních údajů, adekvátní v souvislosti s riziky a kategoriemi dat 
zahrnutých v ochraně, a zejména pak ochraňuje údaje proti použití neoprávněnými 
osobami, proti jejich zpracování s porušením právních ustanovení, stejně tak jako proti 
jejich ztrátě, porušení, nebo zničení.

4. Rozsah a účel zpracování údajů

Poskytovatel služby zpracuje osobní údaje Uživatele pro účely:

1) zřízení, změnu, plnění nebo zrušení  smluvního vztahu mezi Poskytovatelem služby a 
Uživatelem;
2) vyhovění právním povinnostem, které se na Kontrolora vztahují;
3) marketing a propagaci služby, stejně jako zasílání reklamních informací;
4) využití telekomunikačních zařízení a automatických volacích systémů pro marketingové 
účely;
5) Profilování údajů.

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat profilování Uživatelů v souvislosti s jejich 
chováním, zájmem, platební způsobilostí a nákupními preferencemi. Na základě 
profilování bude Uživatelům poskytován Obsah, který by pro ně mohl být zajímavý.

6. Poskytování informací

Pro účely plnění dohody může Kontrolor poskytnout nasbírané údaje entitám zahrnujícím: 
zaměstnance, společníky, kurýrní společnosti, provozovatele online platebních systémů, 
entitám poskytujícím právní, účetní a IT služby Poskytovateli služby, stejně jako entitám, 
které mají osobní nebo vážné afilace s Poskytovatelem služby. V takových případech 
bude množství poskytovaných dat redukováno na potřebné minimum.



7. Pravidla zpracování údajů

Poskytovatel služby bude ve věci zpracování osobních údajů dodržovat následující 
principy:

1) bude uchovávat nashromážděné osobní údaje pouze na nosičích informací, které jsou 
zabezpečeny proti přístupu třetí strany;
2) bude registrovat osobní údaje, nebo pověří osoby, které budou v tomto ohledu 
vykonávat nezbytné činnosti;
3) bude provádět dohled nad bezpečností údajů po celou dobu jejich uchovávání 
způsobem, který zajistí zejména jejich ochranu proti přístupu neautorizovaných osob a 
proti jejich narušení, zničení nebo ztrátě;
4) poskytne údaje oprávněným entitám pouze na základě aplikovatelných právních 
oprávnění;
5) uchová všechny osobní údaje důvěrné.

Osobní údaje zpracované Poskytovatelem služby nebudou poskytnuty veřejnosti v žádné 
formě, která by umožňovala identifikaci Uživatelů, pokud k tomu Uživatelé nesvolí, nebo 
pokud povinnost poskytnout nashromážděné údaje nevyplyne z právních ustanovení.

8. Analýza provozu

Poskytovatel služby představuje, že může využívat pomůcky pro analýzu provozu na 
Platformě, jako například Google Analytics a další jemu podobné. Konkrétně může 
Poskytovatel služby sbírat údaje o aktivitě Uživatele a o jeho chování, jako jsou například 
návštěvy na Platformě a využívání služby. Poskytovatel služby bude údaje používat 
výhradně pro účely spojené s průzkumem trhu a online provozem na Platformě, pro 
statistické účely, jako například pro stanovení zájmu o vložený Obsah včetně služeb, 
stejně jako pro účely zlepšování kvality Platformy. V případě že by Uživatel využíval služby
na přenosných zařízeních, může Poskytovatel služby shromažďovat zejména identifikační 
údaje o typu zařízení, o poskytovateli internetových služeb a o předplatiteli. Údaje 
shromážděny tímto způsobem budou zpracovány anonymně a budou použity výhradně 
pro statistické účely nebo pro účely zajištění správného použití platformy.

9. Ukončení používání služeb

Po ukončení používání služeb Uživatelem nebude Poskytovatel služby dále zpracovávat 
osobní údaje Uživatele s výjimkou údajů:
1) spojených s vyrovnáním;
2) spojených s účely inzerce, průzkumem trhu a zkoumáním chování a preferencí 
Uživatelů, čehož výsledky budou sloužit ke zlepšení poskytovaných služeb;
3) jejichž zpracování je povoleno separátním právním ustanovením nebo dohodou.

10. Práva Uživatele

Poskytovatel služby ujišťuje, že principy zpracování osobních údajů jím, které následuje, 
zajistí uplatnění nároků všech Uživatelů vyplývajících ze zákona a k aplikovatelných 
právních ustanovení, zejména právo na přístup, opravu, aktualizaci a smazání údajů, 
právo na zákaz zpracování údajů, na přenositelnost údajů, vznést námitku ke zpracování 
údajů, zrušit vyjádřený souhlas a podat námitku dozorující autoritě. Zprávy týkající se 
Zásad o ochraně osobních údajů a tím k osobním údajům budou prozkoumány v souladu 
s námitkovou procedurou popsanou v Předpisech.



ZÁSADY COOKIES

1. Typy cookies

Poskytovatel služby může na Platformě využívat následující typy cookies:

1) dočasné cookies, které jsou odstraněny po odchodu z webové stránky nebo po zavření 
prohlížeče;
2) trvalé cookies, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele po dobu neurčitou
nebo do chvíle, kdy je Uživatel sám smaže;
3) statistické cookies, umožňující sledování provozu na Platformě;
4) funkční cookies, umožňující upravování webové stránky na míru Uživateli;
5) inzertní cookies, umožňující poskytnutí Uživateli Obsah, který je upraven jeho osobním 
preferencím;

6) nezbytné cookies a bezpečnostní cookies spojené s pozorováním bezpečnostních 
principů v rámci fungování Platformy, stejně jako za ověřovacími účely.

2. Účely použití

Poskytovatel služby bude cookies využívat k následujícím účelům:

1) optimalizace a zlepšování efektivnosti a kvality poskytovaných služby;
2) správná konfigurace funkcí nabízených na Platformě;
3) upravování nabízeného Obsahu a reklam návštěvníkům Platformy na míru;
4) spravování návštěv Uživatele na Platformě (po přihlášení), díky kterému nemusí 
Uživatel znovu zadávat Přihlašovací údaje a Heslo na každé podstránce;
5) zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Platformy;
6) sběr a použití obecných údajů stejně jako veřejně viditelných statistických údajů skrze 
analytické nástroje.

3. Analýza

Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita, cookies budou analyzovány za účelem určení, které
podstránky jsou navštěvovány vice než jiné, které webové prohlížeče návštěvníci používají
a zda webová struktura neobsahuje žádné chyby.

4. Spolupráce s entitami

Cookies vložené do koncového zařízení Uživatele Platformy mohou být také použity 
dalšími entitami ovlivňujícími kvalitu nabízených služeb. Uživatel může sám změnit 
nastavení týkající se cookies v jakoukoliv dobu, čímž určuje pravidla & podmínky jejich 
skladování a získávání přístupu k nim v zařízení Uživatele. Uživatel může změnit 
nastavení určená v předchozí větě v nastavení webového prohlížeče nebo pomocí 
konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna tak, že lze v jakoukoliv zablokovat
automatickou podporu cookies v zařízení, nebo pokaždé informovat o vložení cookies do 
zařízení Uživatele.

5. Práva Uživatele

Uživatel může kdykoliv vymazat cookies užitím dostupných funkcí v použitém webovém 
prohlížeči. Zamezení nebo blokování cookies webovým prohlížečem použitým Uživatelem 



nevyústí v nemožnost participovat na Platformě, ale může způsobit problémy nebo 
nepravidelnosti v jejím fungování, za které již nebude Poskytovatel služby zodpovídat. Je 
doporučeno používat software, který cookies povoluje.


