Zásady ochrany osobních údajů

Naší prioritou je ochrana Vašeho soukromí, věnujte prosím chvilku tomu, abyste se seznámili
s postupy, jaké používáme při ochraně osobních údajů. Správcem a zpracovatelem osobních
údajů je fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, IČ 88 09 15 03, pan Lukáš
Blažek, Bořetice 491, PSČ 691 08.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se osobním údajem rozumí
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou,
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Subjektem údajů se
rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Uživatelem služby Nestíhačka.cz je každá
osoba, která si vytvoří uživatelský účet.
Provozovatel veškeré poskytnuté osobní údaje shromažďuje a chrání v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel uděluje souhlas provozovateli se
zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů uživatele, jako zejména
jméno, příjmení, provozovna případně obchodní firma, IČ a sídlo právnické osoby. Způsoby
zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava,
blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel v aplikaci
aktivní účet.
Každý uživatel s výše uvedeným smluvním ujednáním při založení uživatelského účtu vyslovil
souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění. Osobními údaji se rozumí data, která je možné použít k jedinečné
identifikaci nebo kontaktování jednoho člověka.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, provozovatel je
povinen bez zbytečného odkladu mu je předat. Subjekt údajů má právo žádat o vysvětlení
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo
v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého zpracováním
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu
se zákonem o ochraně osobních údajů.

Používání cookies
Internetové stránky aplikace, on-line služby a další mohou používat cookies. Informace,
pomocí cookies shromažďované, považujeme za neosobní, avšak s údaji v rozsahu IP adresy
a podobných identifikátorů nakládáme jako s údaji osobními. Cookies jsou nezbytné pro
správnou funkčnost aplikace Nestíhačka.cz, používáme je k uložení informací o právě
probíhajícím spojení. Nejsou v nich tedy uložena žádná data, která by mohla být zneužita.

Ukládání dat
On-line aplikace Nestíhačka.cz využívá služeb poskytovatelů hardwaru, síťového připojení
a dalších technologií nezbytných pro správný běh aplikace. Správce Lukáš Blažek vlastní
databázi služeb, avšak k veškerým datům uloženým v databázi máte práva a odpovědnost
za ně pouze Vy.

Internetové stránky a služby třetích stran
Internetové stránky, služby a aplikace Nestíhačka.cz mohou odkazovat na internetové stránky,
produkty a služby třetích stran (např. údaje o poloze nebo kontaktní údaje z mapy.cz). Údaje
shromažďované třetími stranami se řídí jejich zásadami o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme Vám, abyste se s jejich podmínkami seznámili.

Aktualizováno v Bořeticích dne 10. 2. 2016.
Lukáš Blažek, IČ 88 09 15 03

