ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ CRYPTON DIGITAL, SE
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady„) obsahují informace o zpracování vašich
osobních údajů společností CRYPTON DIGITAL, SE, se sídlem Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava,
IČO: 51 051 435, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Po, vložka č.:
4211/B (dále jen „správce“), ke kterému dochází na internetových stránkách https://crypton.digital
a https://hodlx.digital, na profilech správce na sociálních sítích a při poskytování služeb a pořádání
akcí správce.
Prostřednictvím těchto zásad vám správce poskytuje informace o tom, proč jsou vaše osobní
údaje zpracovávány, jak jsou zpracovávány, jak dlouho jsou správcem uchovávány, jaká jsou
vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů a další relevantní informace o
zpracování vašich osobních údajů. Prostřednictvím těchto zásad plní správce svou informační
povinnost vůči všem subjektům údajů, a to jak v případě, kdy správce získal osobní údaje přímo od
vás jako subjektu údajů, tak v případě, kdy správce získal vaše osobní údaje z jiného zdroje.
Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „nařízení“), se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“), případně s
dalšími předpisy o ochraně osobních údajů (dále jen „předpisy o ochraně osobních údajů“).
Ochrana vašich osobních údajů je jednou z našich priorit, a proto vás v tomto dokumentu
transparentně informujeme o zpracování vašich osobních údajů a také o vašich právech, která
můžete jako subjekt údajů uplatnit vůči správci. Zároveň v tomto oznámení najdete informace o
tom, pro jaké konkrétní účely zpracováváme osobní údaje, které vaše osobní údaje nebo jaké typy
osobních údajů zpracováváme, na jakém právním základě, komu vaše osobní údaje poskytujeme
atd.
V záležitostech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce
údajů na adrese CRYPTON DIGITAL, SE, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava nebo e-mailem na
adresu dpo@crypton.digital. Správce nejmenoval odpovědnou osobu v oblasti zpracování a
ochrany osobních údajů.
1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace za účelem plnění
uzavřených smluv, zákonných povinností, zpracování osobních údajů, na kterém má oprávněný
zájem, nebo zpracování vašich osobních údajů, ke kterému jste udělili souhlas. Správce zpracovává
osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšleného účelu zpracování. To
znamená, že správce od vás nepožaduje osobní údaje, které nejsou nezbytné pro konkrétní účel
zpracování.
Konkrétní kategorie osobních údajů, které o vás správce zpracovává pro jednotlivé účely
zpracování, jsou uvedeny níţe v tabulce účelů.
2. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce získává vaše osobní údaje přímo od vás jako subjektu údajů, pokud je správci sami
poskytnete (např. při uzavření smlouvy – registraci na webových stránkách správce, při identifikaci
a ověření v souladu s předpisy o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti nebo při návštěvě
webových stránek správce). V některých případech, zejména pokud obchodní společnost nebo

jiný subjekt, jehoţ jste zástupcem nebo kontaktní osobou, uzavře smlouvu se správcem, je
zdrojem vašich osobních údajů právě tento subjekt.
3. ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ.
Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro oprávněné účely, po omezenou dobu a za
použití maximální možné úrovně zabezpečení. Správce zpracovává osobní údaje pouze tehdy,
pokud pro jejich zpracování existuje právní základ, a jsou tedy zpracovávány v souladu se
zásadou zákonnosti. Správce ukládá osobní údaje vždy v souladu se zásadou minimalizace. To
znamená, že zpracovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou je nezbytné osobní údaje
uchovávat. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, pokud zákon nestanoví jinak.
Konkrétní účely zpracování, právní základy a dobu uchovávání vašich osobních údajů v závislosti na
konkrétním účelu zpracování naleznete v níţe uvedené tabulce. Správce údajů vám také poskytne
více informací o době uchovávání vašich osobních údajů, pokud o to požádáte.

Účely

Zpracování
dokladů

Právní základ

účetních Čl. 6 odst. 1 písm. c)
nařízení – zpracování
osobních údajů je
prováděno při plnění
zákonných povinností
(zákon č. 431/2002
Z.z. o účetnictví, ve
znění
pozdějších
předpisů, zákon č.
595/2003 Z.z. o daních
z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 222/2004 Z.z.
o dani z přidané
hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů)

Uzavírání smluv a plnění
smluvních
povinností
správce na základě smluv
uzavřených s dodavateli
zboţí a sluţeb

Čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení – zpracování
osobních údajů se
provádí v rámci plnění
smluvních závazků

Kategorie osobních
údajů

Kategorie subjektů
údajů

Doba uchovávání

fyzické
osoby
–
dodavatelé zboží a
služeb a jejich zástupci,
zprostředkovatelé,
zaměstnanci a zástupci
dodavatelů zboží a
služeb, fyzické osoby –
klienti a jejich zástupci

běžné osobní údaje 10 let od roku, ke
nezbytné pro plnění kterému se vztahují
zákonných
povinností (jméno,
příjmení,
adresa
bydliště / místa
podnikání, adresa
poskytování služeb,
kontaktní údaje –
telefonní číslo, emailová
adresa,
bankovní spojení)

fyzické
osoby
–
obchodní partneři a
jejich zástupci, fyzické
osoby – dodavatelé
služeb a jejich zástupci,
fyzické
osoby
–
zástupci
obchodních
partnerů (PO)

běžné osobní údaje
(zejména
jméno,
příjmení, obchodní
adresa,
fakturační
adresa,
telefonní
číslo, e-mail)

po
dobu
trvání
smluvního vztahu a
po jeho ukončení až
do
úplného
vypořádání právních
a
jiných
nároků
vyplývajících
z
uzavřených smluv

Uzavírání smluv a plnění
smluvních závazků správce
na
základě
smluv
uzavřených
s
registrovanými uţivateli –
klienty
na
webových
stránkách
správce
crypton.digital
a
hodlx.digital
(včetně
předsmluvních vztahů) –
smlouvy o poskytování
různých sluţeb v oblasti
kryptoměn

Čl. 6 odst. 1 písm. b) fyzické osoby – klienti a
nařízení – zpracování jejich zástupci
osobních údajů se
provádí v rámci plnění
smluvních závazků

běžné osobní údaje
nezbytné
pro
uzavření smlouvy –
registrace: jméno,
příjmení, e-mailová
adresa,
země
původu,
heslo,
další platební údaje:
údaje o platbách,
údaje o virtuální
peněžence, údaje o
historii
nákupů,
údaje o výši a
struktuře portfolia
registrovaného
uživatele – klienta

po
dobu
trvání
smluvního vztahu a
po jeho ukončení až
do
úplného
vypořádání právních
a
jiných
nároků
vyplývajících
z
uzavřených smluv

Vedení
účtů
registrovaných uţivatelů –
klientů
na
webových
stránkách provozovatele
crypton.digital
a
hodlx.digital

Čl. 6 odst. 1 písm. b) fyzické osoby – klienti a
nařízení – zpracování jejich zástupci
osobních údajů se
provádí v rámci plnění
smluvních závazků

běžné osobní údaje
nezbytné
pro
uzavření smlouvy –
registrace: jméno,
příjmení, e-mailová
adresa,
země
původu,
heslo,
další platební údaje:
údaje o platbách,
údaje o virtuální
peněžence, údaje o
historii
nákupů,
údaje o výši a
struktuře portfolia
registrovaného
uživatele – klienta

po
dobu
trvání
aktivního účtu a 15
měsíců po posledním
přihlášení nebo do
úplného vypořádání
právních a jiných
nároků vyplývajících
z uzavřené smlouvy

Uzavírání
a
plnění
marketingových
smluv
uzavřených na webových
stránkách crypton.digital

Čl. 6 odst. 1 písm. b) fyzické osoby – klienti a
nařízení – zpracování jejich zástupci
osobních údajů se
provádí v rámci plnění
smluvních závazků

běžné osobní údaje
nezbytné
pro
uzavření smlouvy –
registrace: jméno,
příjmení, e-mailová
adresa,
země
původu,
heslo,
další platební údaje:
platební
údaje,
údaje o virtuální
peněžence, údaje o
historii
nákupů,
údaje o výši a
struktuře portfolia
registrovaného
uživatele – klienta,
údaje
o
síti
obchodníka
–
affliate

Dodrţování
právních
povinností souvisejících s
uzavřením smlouvy na
dálku

Čl. 6 odst. 1 písm. c) fyzické osoby – klienti běžné osobní údaje
nařízení – zpracování (spotřebitelé) a jejich
osobních údajů je zástupci.
prováděno při plnění
právních
povinností
(zákon č. 102/2014
Z.z.
o
ochraně
spotřebitele
při
prodeji zboží nebo
poskytování služeb na
základě
smlouvy
uzavřené na dálku
nebo
smlouvy
uzavřené
mimo
obchodní
prostory
prodávajícího a o
změně a doplnění
některých zákonů)

Poskytování bezplatných
vzdělávacích
sluţeb
prostřednictvím
online
webinářů

Čl. 6 odst. 1 písm. b) fyzické osoby – klienti
nařízení – zpracování
osobních údajů se
provádí v rámci plnění
smluvních závazků

po
dobu
trvání
smluvního vztahu a
po jeho ukončení až
do
úplného
vypořádání právních
a
jiných
nároků
vyplývajících
z
uzavřených smluv

po
dobu
trvání
smlouvy uzavřené na
dálku a až do
úplného vypořádání
právních a jiných
nároků vyplývajících
ze smlouvy uzavřené
na dálku

e-mailová
adresa, po
dobu
trvání
jméno, příjmení
smlouvy uzavřené na
dálku a až do
úplného vypořádání
právních a jiných
nároků vyplývajících
ze smlouvy uzavřené
na dálku

Vedení
evidence
dodavatelů,
jiných
obchodních partnerů a
klientů
a
jejich
kontaktních
osob
(v
případě
obchodních
partnerů nebo firemních
klientů), uzavřených smluv
a
vedení
příslušné
komunikace

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nařízení – zpracování
osobních údajů je
prováděno na základě
oprávněného
zájmu
správce, kterým je
potřeba
sledovat
dodavatele, obchodní
partnery a klienty
správce nebo jejich
kontaktní osoby ve
smluvních vztazích pro
řádné
plnění
smluvních povinností,
případné
prokázání
právních nároků a
vedení
vhodné
smluvní komunikace

fyzické
osoby
–
dodavatelé zboží a
služeb,
jejich
zaměstnanci a zástupci,
zprostředkovatelé,
fyzické osoby – klienti a
zástupci

běžné osobní údaje 5 let po ukončení
(jméno,
příjmení, smluvního vztahu
obchodní
název,
adresa
bydliště/místa
podnikání,
kontaktní údaje –
telefonní číslo, emailová
adresa,
příslušnost
k
organizaci)

Vyřizování
stíţností
a
vedení
předepsané
dokumentace v oblasti
stíţností

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
nařízení – zpracování
osobních údajů se
provádí v rámci plnění
právních
povinností
(zákon č. 250/2007 Z.
z.
o
ochraně
spotřebitele
a
o
změně
zákona
Slovenské
národní
rady č. 372/1990 Zb. o
přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1964 Zb.
Občanský zákoník, ve
znění
pozdějších
předpisů)

fyzické osoby, které běžné osobní údaje
uplatňují nárok (klienti,
jejich zaměstnanci a
zástupci)

3 roky ode dne
uplatnění reklamace,
pokud
reklamaci
uplatňuje klient –
fyzická osoba, a 4
roky
ode
dne
uplatnění reklamace,
pokud
reklamaci
uplatňuje klient –
právnická osoba

Plnění
povinností
při
provádění péče o klienta a
při
odhalování
neobvyklých obchodních
transakcí
v
platebním
styku (identifikace klienta
a obchodní transakce,
včetně
kopírování
a
skenování
úředních
dokladů a uchovávání dat)
– identifikace klienta k
provádění online transakcí
a plnění dalších povinností
v oblasti ochrany před
legalizací výnosů z trestné
činnosti v roli povinné
osoby (KYC)

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
nařízení – zpracování
osobních údajů se
provádí při plnění
právních
povinností
(zákon č. 297/2008
Z.z. o ochraně před
legalizací výnosů z
trestné činnosti a o
ochraně
před
financováním
terorismu a o změně a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 492/2009 Z.z.
o platebních službách
a o změně a doplnění
některých zákonů, ve
znění
pozdějších
předpisů)

fyzické osoby – klienti a
jejich zástupci, koncoví
uživatelé
klientských
výhod

jméno,
příjmení,
datum
narození,
rodné číslo, adresa
trvalého
nebo
jiného
pobytu,
státní
příslušnost,
druh a číslo dokladu
totožnosti,
další
osobní
údaje
prokazující
status
konečného
uživatele
výhod
nebo
funkci
dotčené osoby u
klienta

5 let od ukončení
smluvního vztahu s
klientem,
pokud
finanční zpravodajská
jednotka
písemně
nepožádá o delší
uchování (maximálně
dalších 5 let) v
souladu s § 19
zákona č. 297/2008
Z.z. o ochraně před
legalizací výnosů z
trestné činnosti a o
ochraně
před
financováním
terorismu a o změně
a doplnění některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Uchovávání
všech
písemných dokumentů a
údajů
souvisejících
s
prováděním obchodů v
rámci
podnikatelské
činnosti povinné osoby v
oblasti AML (při provádění
platebních operací)

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
nařízení – zpracování
osobních údajů se
provádí při plnění
právních
povinností
(zákon č. 297/2008
Z.z. o ochraně před
legalizací výnosů z
trestné činnosti a o
ochraně
před
financováním
terorismu a o změně a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších předpisů)

fyzické osoby – klienti a
jejich zástupci, koncoví
uživatelé
klientských
výhod

jméno,
příjmení,
datum
narození,
rodné číslo, adresa
trvalého
nebo
jiného
pobytu,
státní
příslušnost,
druh a číslo dokladu
totožnosti,
další
osobní
údaje
uvedené
v
živnostenských
dokladech

5 let od uskutečnění
obchodu,
pokud
účetní
jednotka
písemně nepožádá o
delší
uchování
(maximálně dalších 5
let) v souladu s § 19
zákona č. 297/2008
Z.z. o ochraně před
legalizací výnosů z
trestné činnosti a o
ochraně
před
financováním
terorismu a o změně
a doplnění některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

fyzické osoby, které u běžné osobní údaje
správce podaly žádost obsažené v žádosti
nebo uplatnily práva
subjektu údajů

do doby zpracování
uplatněných práv

Nakládání s uplatněnými Čl. 6 odst. 1 písm. c)
právy subjektů údajů
nařízení – zpracování
osobních údajů je
prováděno v rámci
plnění
právních
povinností (zákon č.
18/2018
Z.z.
o
ochraně
osobních
údajů a o změně
některých zákonů)

Záznamy o uplatněných Čl. 6 odst. 1 písm. f)
právech subjektů údajů
nařízení – zpracování
osobních údajů je
prováděno na základě
oprávněného
zájmu
správce, kterým je
evidence uplatněných
práv subjektů údajů za
účelem
prokázání
splnění
povinností
vyplývajících
z
právních předpisů

fyzické osoby, které u běžné osobní údaje
správce podaly žádost obsažené v žádosti
nebo uplatnily práva
subjektu údajů

5
let
od
uplatnění práv

data

Zasílání
informací
a
novinek o aktualitách ze
světa
kryptoměn
a
sluţbách
správce
(newsletter)
–
přímý
marketing

Čl. 6 odst. 1 písm. a) fyzické osoby, které se jméno, příjmení, e- 3 roky od data
nařízení – zpracování přihlásily k odběru mailová adresa
udělení
souhlasu
osobních údajů se newsletteru
nebo do odvolání
provádí na základě
souhlasu, podle toho,
souhlasu
subjektu
co nastane dříve
údajů

Zasílání informací a zpráv
o novinkách ze světa
kryptoměn a o sluţbách
správce (přímý marketing
stávajícím
a
bývalým
klientům)

Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nařízení – zpracování
je
prováděno
na
základě oprávněného
zájmu správce, kterým
je zájem na udržení
stávající klientely a její
informovanosti
a
aktuálnosti o službách
správce

fyzické osoby – klienti a
zástupci
klientů
a
subjekty,
kterým
správce v minulosti
poskytl služby

jméno,
příjmení,
pozice
ve
společnosti klienta,
e-mailová adresa

3 roky od data
poskytnutí
služeb
nebo do odhlášení,
podle
toho,
co
nastane dříve

Odpovídání na zprávy a
vyřizování
dotazů/poţadavků
ze
zpráv, které správce obdrţí
prostřednictvím
kontaktních formulářů na
webových
stránkách,
profilů na sociálních sítích,
e-mailu nebo telefonu

Čl. 6 odst. 1 písm. f) fyzické osoby zasílající
nařízení – zpracování zprávu/dotaz
osobních údajů je
prováděno na základě
oprávněného
zájmu
správce, kterým je
reagovat na zprávy na
sociálních sítích a
přijaté v jakékoli jiné
formě
za
účelem
řádného
vedení
obchodní komunikace,
zvyšování
kvality
poskytovaných služeb
a získávání nových
klientů

e-mailová
adresa, 30 dní od data přijetí
další údaje uvedené žádosti nebo do
ve zprávě
vyřízení
žádosti
(splnění účelu), podle
toho, co nastane
dříve

Zveřejnění
referencí
klientů
o
jejich
spokojenosti se sluţbami
správce na internetových
stránkách

Čl. 6 odst. 1 písm. a) fyzické osoby – klienti,
nařízení – zpracování kteří
udělili
svůj
osobních údajů se souhlas
provádí na základě
souhlasu
subjektu
údajů

jméno, fotografie, 3 roky po udělení
věk, povolání
souhlasu nebo do
jeho odvolání, podle
toho, co nastane
dříve

Pořizování
fotografií
subjektu údajů a jejich
zveřejňování
spolu
se
jménem, příjmením, funkcí
a
kontaktními
údaji
subjektu
údajů
na
webových
stránkách
správce, na
webových
stránkách
obchodních
partnerů a na profilu
správce na sociálních sítích

Čl. 6 odst. 1 písm. a) fyzické osoby, které
nařízení – zpracování udělily svůj souhlas
osobních údajů se
provádí na základě
souhlasu
subjektu
údajů

jméno,
příjmení,
funkce
subjektu
údajů,
kontaktní
údaje, fotografie

3 roky od data
udělení
souhlasu
nebo
do
jeho
odvolání, podle toho,
co nastane dříve

Pořizování audiovizuálních
záznamů subjektu údajů a
jejich zveřejňování spolu
se jménem, příjmením,
funkcí a kontaktními údaji
subjektu
údajů
na
webových
stránkách
správce
údajů,
na
webových
stránkách
obchodních partnerů a na
profilu správce údajů na
sociálních sítích

Čl. 6 odst. 1 písm. a) fyzické osoby, které
nařízení – zpracování udělily svůj souhlas
osobních údajů se
provádí na základě
souhlasu
subjektu
údajů

jméno,
příjmení,
funkce
audiovizuálního
záznamu subjektu
údajů

3 roky od data
udělení
souhlasu
nebo
do
jeho
odvolání, podle toho,
co nastane dříve

Organizování soutěţí pro
veřejnost a zveřejňování
výherců
na
webových
stránkách
a
profilech
správce na sociálních sítích

Čl. 6 odst. 1 písm. a) fyzické osoby, které se jméno,
příjmení,
nařízení – zpracování zúčastnily soutěže
adresa bydliště
osobních údajů se
provádí na základě
souhlasu
subjektu
údajů

2 roky od data
udělení
souhlasu
nebo
do
jeho
odvolání, podle toho,
co nastane dříve

Měření
návštěvnosti
webových stránek a cílení
reklamy správcem pomocí
souborů cookie

Čl. 6 odst. 1 písm. a)
nařízení – zpracování
osobních údajů se
provádí na základě
souhlasu
subjektu
údajů

ne déle než 2 roky od
roku, ke kterému se
vztahují

fyzické
osoby
– běžné osobní údaje
návštěvníci webových
stránek, kteří udělili
svůj souhlas

Pokud jde o zabezpečení osobních údajů, správce údajů přijal příslušnou interní dokumentaci, v níž
jsou uvedena vhodná bezpečnostní opatření, která správce údajů přijal za účelem zabezpečení
vašich osobních údajů (zejména fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření, např.
adresáře a databáze chráněné heslem nebo používání technologií SSL pro šifrování).
4. SPOLEČNÍ SPRÁVCI
Pro účely zpracování vašich osobních údajů „Plnění povinností při provádění péče o klienta a
při odhalování neobvyklých obchodních transakcí v platebním styku (identifikace klienta a
obchodní transakce, včetně kopírování a skenování úředních dokladů a uchovávání dat) –
identifikace klienta k provádění online transakcí a plnění dalších povinností v oblasti
ochrany před legalizací výnosů z trestné činnosti v roli povinné osoby (KYC)“ jsou prostředky a
účely zpracování osobních údajů subjektů údajů určeny kromě správce údajů také společností
UPDN ONE s.r.o., Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 026 54 962,
která zpracovává osobní údaje za výše uvedeným účelem v postavení společných správců spolu se
správcem (dále jen společní správci“).
Společní správci si stanovili vzájemnou odpovědnost za dodržování povinností podle nařízení o
ochraně osobních údajů v dohodě společných správců uzavřené podle článku 26 nařízení, podle
které:




správce plní úkoly kontaktního místa pro subjekty údajů v souvislosti se zpracováním osobních
údajů,
povinnosti poskytovat subjektům údajů informace uvedené v článcích 13 a 14 nařízení plní
správce,
povinnosti a úkoly související s výkonem práv subjektů údajů vykonává správce v souladu s
postupem uvedeným v článku 6 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Bez ohledu na předchozí části dohody společných správců je každý subjekt údajů oprávněn
uplatňovat svá práva podle nařízení o ochraně údajů u každého ze společných správců a vůči
každému z nich.

5. POUŢÍVÁ SPRÁVCE ÚDAJŮ PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ?

Správce při zpracování vašich osobních údajů nepoužívá profilování a nezpracovává osobní údaje
žádnou formou automatizovaného individuálního rozhodování, při kterém by byly vyhodnocovány
vaše osobní aspekty.
6. PŘÍJEMCI
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny příjemcům – státním orgánům, soudům, orgánům
činným v trestním řízení, dozorovým orgánům v oblasti ochrany před legalizací výnosů z trestné
činnosti, v oblasti ochrany spotřebitele nebo platebních služeb, které jsou v určitých případech
oprávněny zpracovávat vaše osobní údaje.
V některých případech poskytujeme vaše osobní údaje také dalším subjektům, zejména třetím
stranám, které jsou společnými správci podle předchozího článku, společnosti UPDN ONE s.r.o. a
našim zpracovatelům, s nimiž máme uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů,
přičemž vedeme přehledný seznam všech našich zpracovatelů. Mezi naše zpracovatele patří:
společnosti zabývající se tvorbou webových stránek, společnosti zabývající se správou
webových stránek (včetně hostingových služeb a reklamních a marketingových služeb),
společnost poskytující newsletterové sluţby, společnost poskytující sluţby vedení účetnictví
a naši obchodní zástupci (fyzické osoby – podnikatelé) v rámci affiliate programu na
webových stránkách.
Při zpracování vašich osobních údajů využíváme pouze zpracovatele, kteří přijali vhodná technická
a bezpečnostní opatření, díky nimž jsou splněny požadavky nařízení o ochraně osobních údajů na
bezpečné zpracování vašich osobních údajů.
Příjemci vašich osobních údajů jsou také správci sociálních sítí a komunikačních médií Facebook,
INSTAGRAM, Twitter, LinkedIn a YouTube v případě, že správce kontaktujete prostřednictvím
zprávy na některé z výše uvedených sociálních sítí nebo pokud správci udělíte souhlas se
zveřejněním vašich osobních údajů na těchto sociálních sítích a komunikačních kanálech.
7. PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ
Při zpracování vašich osobních údajů správcem dochází v některých případech k předávání vašich
osobních údajů do třetích zemí:
 pokud se přihlásíte k odběru newsletteru nebo pokud vám bude zaslán newsletter klienta,
budou vaše osobní údaje předány americké společnosti SendGrid, která je provozovatelem
služby používané správcem k distribuci newsletterů,
 pokud souhlasíte s ukládáním analytických a marketingových souborů cookie, budou vaše
osobní údaje předány do USA, společnostem Google LLC a Facebook, Inc., které správce používá
k měření návštěvnosti a aktivity na webových stránkách správce,
 pokud provozovatele kontaktujete prostřednictvím zprávy na sociálních sítích nebo pokud
správci udělíte souhlas se zveřejněním vašich osobních údajů na sociálních sítích nebo jiných
komunikačních kanálech (Facebook, INSTAGRAM, Twitter, LinkedIn a Youtube), budou vaše
osobní údaje předány do USA, společnostem Facebook Inc., Google, LLC, Twitter, Inc., LinkedIn
Corporation, které jsou provozovateli výše uvedených sociálních sítí a komunikačních kanálů.
Předávání vašich osobních údajů je ve všech výše uvedených případech zajištěno prostřednictvím
standardních smluvních doložek, které jsou v souladu s podmínkami využívání výše uvedených
služeb součástí smluv o pověření zpracováním osobních údajů uzavřených s výše uvedenými
subjekty.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte jako subjekt údajů následující práva:

Vaše právo

Popis

Právo na přístup – jako subjekt údajů máte
právo získat od správce potvrzení, zda
zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano,
máte právo získat přístup k těmto osobním
údajům a informacím podle článku 15 nařízení.
Správce
údajů
vám
poskytne
kopii
zpracovávaných osobních údajů. Pokud
podáte žádost elektronickou cestou, správce
vám informace poskytne v běžně používaném
elektronickém formátu, pokud nepožádáte o
jiný.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) –
máte také právo dosáhnout u správce údajů
výmazu svých osobních údajů bez zbytečného
odkladu, pokud jsou splněny určité podmínky,
například pokud osobní údaje již nejsou potřebné
pro účely, pro které je správce údajů získal nebo
zpracovával. Toto vaše právo je však třeba
posuzovat případ od případu, neboť mohou
nastat situace, kdy správci brání ve výmazu vašich
osobních údajů jiné okolnosti (například zákonná
povinnost správce). To znamená, že v takovém
případě správce údajů nebude moci vyhovět vaší
žádosti o vymazání vašich osobních údajů.

Právo na opravu – správce přijal přiměřená
opatření, aby zajistil přesnost, úplnost a
aktuálnost vašich osobních údajů. Jako subjekt
údajů máte právo na to, aby správce bez
zbytečného odkladu opravil vaše nepřesné
osobní údaje nebo doplnil vaše neúplné
osobní údaje.

Právo na omezení zpracování – máte také právo
na to, aby správce omezil zpracování vašich
osobních údajů. Tak tomu bude například v
případě, že popíráte přesnost osobních údajů
nebo pokud je zpracování protiprávní a vy žádáte
o omezení zpracování, nebo pokud správce již
nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely
zpracování, ale vy je potřebujete k prokázání,
uplatnění nebo obhajobě právních nároků.
Správce omezí zpracování vašich osobních údajů,
pokud o to požádáte.

Právo na přenositelnost údajů – za určitých
okolností máte právo na přenos svých
osobních údajů k jinému správci, kterého
určíte. Právo na přenositelnost údajů se však
vztahuje pouze na osobní údaje, které správce
údajů zpracovává na základě souhlasu, který
jste mu udělili, na základě smlouvy, jejíž jste
smluvní stranou, nebo pokud správce údajů
zpracovává osobní údaje automatizovanými
prostředky.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU – máte právo vznést
námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
například pokud správce zpracovává vaše osobní
údaje na základě oprávněného zájmu nebo pokud
zpracování zahrnuje profilování. Pokud vznesete
námitku proti takovému zpracování vašich
osobních údajů, správce nebude vaše osobní
údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže
nezbytné oprávněné důvody pro další zpracování
vašich osobních údajů.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU – pokud
správce zpracovává vaše osobní údaje na
základě vašeho souhlasu, máte právo udělený
souhlas kdykoli odvolat stejným způsobem,
jakým jste jej udělili. Odvolání souhlasu nemá
vliv na zákonnost zpracování provedeného
před odvoláním souhlasu.

Právo podat stíţnost nebo podnět – pokud se
domníváte, že vaše osobní údaje jsou
zpracovávány v rozporu s platnými právními
předpisy, můžete podat stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27; webové stránky:
dataprotection.gov.sk; telefonní číslo: 02 3231
3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Svá práva uvedená v předchozím odstavci těchto zásad můžete uplatnit tak, že se obrátíte na
správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad.
Správce vám poskytne odpověď na uplatnění vašich práv bezplatně. V případě opakované,
nepřiměřené nebo nevhodné žádosti o uplatnění vašich práv je správce oprávněn účtovat
přiměřený poplatek za poskytnutí informací. Správce vám poskytne odpověď do 1 měsíce ode dne,
kdy jste uplatnili svá práva. V určitých případech je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to v
případě vysokého počtu a složitosti žádostí od subjektů údajů. Nejvýše však o dva měsíce. Správce
vás vždy informuje o prodloužení lhůty.
9.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Za účelem podpory marketingu a reklamy najdete na webových stránkách správce odkazy na různé
sociální sítě, jako je Facebook, INSTAGRAM, Twitter, LinkedIn nebo jiné online komunikační kanály,
jako je Youtube. Správce si vás tímto dovoluje informovat, že jakmile kliknete na doplněk na
webových stránkách a přejdete na sociální síť nebo komunikační kanál, začnou platit zásady
ochrany osobních údajů provozovatele sociální sítě nebo komunikačního kanálu, pokud se na
správce neobrátíte prostřednictvím zprávy na sociální síti (v takovém případě se zpracování vašich
osobních údajů řídí rovněž těmito zásadami a vaše osobní údaje zpracovává správce v souladu s
výše uvedenými informacemi).
Další informace o zpracování vašich osobních údajů provozovateli sociálních sítí naleznete na
následujících odkazech: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram:
https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/,
(iii)
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (iv) Twitter: https://twitter.com/en/privacy a (v)
YouTube: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk.

10. PLATNOST
Tyto zásady jsou platné a účinné od 8. 6. 2020.
Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 1. 11. 2020.
Vzhledem k tomu, že v budoucnu může být nutné aktualizovat informace o zpracování osobních
údajů obsažené v těchto zásadách, je správce oprávněn tyto zásady kdykoli aktualizovat. V takovém
případě vás však správce na to vhodným způsobem předem upozorní.

