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

Poskytovatel si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů
Služby;

(B)

Poskytovatel při shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatelů
postupuje v souladu s právními normami Evropské unie a České republiky;

ZVEŘEJŇUJÍ SE TYTO

zásady ochrany soukromí:

1. POJMY
Výrazy uváděné v těchto Zásadách s velkými počátečními písmeny mají stejný
význam jaký je jim přiřazen samotnými smluvními ujednáními upravujícími používání
Služby.
2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE
2.1.

Poskytovatel je držitelem licenčních práv k Softwaru, z něhož se Služba sestává.

2.2.

Software je umístěn na serverech a datových úložištích, jež jsou ve vlastnictví spol.
LinuxBox.cz, s.r.o., se sídlem 28. října 168, 709 01 Ostrava, IČ 25862782 (dále jen
“Zpracovatel 1”) a spol. Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem Atrium Block
B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ireland (dále jen
“Zpracovatel 2”; Zpracovatel 1 a Zpracovatel 2 dále společně jen jako
“Zpracovatelé”). Servery a datová úložiště Zpracovatelů se nacházejí na území
Evropské unie, konkrétně v České republice (Poskytovatel 1) a na území Nizozemí
(Poskytovatel 2). Servery a datová úložiště jsou udržovány a spravovány s veškerou
nezbytnou odborností odpovídající charakteru a povaze Služby v souladu s
evropskými předpisy. Zpracovatelé zajistili adekvátní úroveň zabezpečení serverů a
datových úložišť.

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;
■ Zpracovatel 1 a Zpracovatel 2 jsou jsou zpracovatelé osobních údajů.

2.4.

Osobním údajem se pro účely těchto Zásad rozumí tyto informace týkající se
Uživatele nebo Zařízení:
a. jméno a příjmení Uživatele;
b. emailová adresa Uživatele;
c. telefonní číslo Uživatele;
d. číslo bankovního účtu Uživatele;
e. adresa Uživatele (ulice a číslo popisné, město, PSČ);
f. obchodní firma Uživatele;
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g. identifikační číslo Uživatele;
h. daňové identifikační číslo (DIČ / DPH) Uživatele;
i. odpovědná osoba na straně Uživatele;
j. telefonní kontakt na odpovědnou osobu Uživatele.
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, státu umístění Zařízení, České republiky či na místě konkrétního
umístění serverů a datových úložišť. 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) nacházejícími se pod kontrolou nebo
ve vlastnictví Poskytovatele.

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 nejsou správné nebo pravdivé, mohou být na
žádost Uživatele opraveny. Osobní údaje mohou být na žádost Uživatele také
zlikvidovány, to však s výjimkou těch údajů, jež Poskytovatel musí uchovávat pro
účely kontroly plnění svých závazků plynoucích z Aplikovatelných předpisů. Uživatel
může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat o zrušení či
zneaktivnění Účtu emailem odeslaným na adresu Poskytovatele.

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.

S výjimkou těch údajů, jež Poskytovatel musí uchovávat pro účely kontroly plnění
svých závazků plynoucích z Aplikovatelných předpisů, budou osobní údaje
uchovávány pouze po dobu existence Účtu Uživatele ve Službě. Osobní údaje
Uživatelů nebudou zpřístupněny třetím osobám ve formě veřejně přístupného
seznamu.

2.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že k jeho osobním údajům mohou mít
přístup i ti uživatelé Služby (ostatní Uživatelé), kterým Uživatel případně nasdílel
přístupová oprávnění do svého Účtu.
2.11. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován Poskytovateli, jakožto správci
osobních údajů. Poskytovatel je zároveň oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze
prostřednictvím Zpracovatelů, a to automatizovaně na serverech a datových
úložištích ve vlastnictví Zpracovatelů. Zpracovatelé jsou oprávněni a povinni
zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozu
Služby. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje i Poskytovateli pro

Strana 2

marketingové, statistické a analytické účely. Oprávnění ke zpracování osobních údajů
se udílí na dobu existence Účtu Uživatele.
3. ZPRACOVÁNÍ DAT POŘÍZENÝCH UŽIVATELEM
3.1.

Ve vztahu k Datům pořízeným Uživatelem jsou zúčastněné strany kvalifikovány
následujícím způsobem:
■ Třetí osoby, které nemají přímý vztah k Poskytovateli nebo ke Službě, jsou
subjekty údajů;
■ Uživatel je správcem osobních údajů;
■ Poskytovatel a Zpracovatele jsou zpracovatelé osobních údajů.

3.2.

Ohledně Dat pořízených Uživatelem je Uživatel povinen zajistit souhlas se
zpracováním osobních údajů pro Poskytovatele a Zpracovatele s tím, že subjekt
údajů musí být zároveň Uživatelem informován o tom, v jakém rozsahu, na jakou
dobu a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány a že ke zpracování bude
docházet pouze prostřednictvím Zpracovatelů a Poskytovatele, a to automatizovaně
na serverech a datových úložištích ve vlastnictví Zpracovatelů.

4. ZASÍLÁNÍ EMAILŮ, SMS, MMS A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
4.1.

Uživatel souhlasí se zasíláním (i) emailových zpráv na Emailovou adresu; (ii)
SMS/MMS zpráv na telefonní čísla, a to ohledně jakýchkoliv úkonů, událostí nebo
skutečností souvisejících se Službou nebo Zařízením; (iii) písemných poštovních
zpráv a marketingových materiálů na adresy Uživatele, pokud jsou tyto seznatelné z
Informací či veřejných databází a zdrojů.

4.2.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může použít Emailovou adresu
Uživatele také pro účely zasílání Obchodních sdělení, jež nesouvisejí bezprostředně
s užíváním Služby nebo Zařízení, avšak týkají se jiného produktu nebo služby
Poskytovatele. Taková sdělení jsou označena jako “obchodní sdělení“. Uživatel je
oprávněn vzít kdykoliv zpět svůj souhlas v nastavení svého Účtu a dále postupem
uvedeným v již zaslaném Obchodním sdělení.

5. COOKIES
5.1.

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, ukládají se do nich uživatelské předvolby.

5.2.

Software, který tvoří podstatnou část Služby , získává za využití technologie cookies
o Uživatelích následující údaje:
■ Země - pro účely nastavení teritoria Uživatele;
■ Jazyk - pro účely nastavení jazykové verze;
■ Session - pro účely udržení relace přihlášeného Uživatele;
■ Seznam profilů (loginů), na něž se Uživatel přihlásil (našeptávač).
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5.3.

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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