Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.

Pro účely zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoOOú"), je
Poskytovatel správcem osobních údajů Objednatele, který je fyzickou
osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. písm. d) ZoOOú.

2.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednatele vlastním jménem a v
rozsahu údajů, které jsou požadovány při vyplňování Objednávky
Rešerše, a to za účelem plnění Smlouvy o poskytnutí elektronického
obsahu, ve které vystupuje Objednatel jako jedna ze smluvních stran.
Takové zpracování osobních údajů Objednatele je nezbytné pro řádné
plnění Smlouvy o poskytnutí elektronického obsahu, a proto se na
zpracovávání osobních údajů Objednatele v souladu s ustanovením § 5
odst. 2 písm. b) ZoOOú nevyžaduje jeho souhlas jako subjektu údajů.
Informace o tomto dobrovolném zpracování jsou blíže vymezeny
v článcích 52 až 61 Všeobecných obchodních podmínek služby
poskytované na internetových stránkách www.vyhledejto.cz (dále jen
„Obchodní podmínky“).

3.

Pokud při registraci označíte tlačítko "Souhlas se zpracováním
osobních údajů" udělujete tímto Poskytovateli souhlas se zpracováním
osobních údajů, přičemž níže je vymezen (i) rozsah zpracovávaných
osobních údajů, (ii) pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, (iii) kdo
a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, (iv) komu mohou být
osobní údaje zpřístupněny, (v) na jakou dobu je tento souhlas udělen.

4.

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a
udělení či neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na uzavření či
plnění Smlouvy o poskytnutí elektronického obsahu. Máte právo tento
souhlas kdykoliv odvolat.

5.

Poskytovatel bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat osobní údaje
Objednatele v tomto rozsahu: (i) identifikační a kontaktní údaje, které jsou
požadovány při vyplňování Objednávky Rešerše (zejména jméno,
příjmení, adresa, kontaktní telefon a elektronická adresa) a (ii) informace
vztahující se k předmětu smlouvy (například identifikace zboží či služby,
způsob jejich úhrady).

6.

Poskytovatel bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat osobní údaje
Objednatele ve výše vymezeném rozsahu za těmito účely:
(i)

marketingové účely Poskytovatele, tj. zejména pro nabízení výrobku
a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích,
službách a jiných aktivitách, kontaktování Objednatele za účelem
průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumu, kdy je
zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředku dle zákona c. 480/2004 Sb., zákon o některých službách

informační společnosti;
(ii)

účely analýz osobních údajů Objednatelů umožňujících přímé
oslovení konkrétních Objednatele a určitých skupin Objednatelů (tzv.
direct mailing).

7.

Poskytovatel bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat osobní údaje
Objednatele ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely
manuálně, jakož i za použití automatizovaných systémů, a to vlastními
zaměstnanci a zpracovatelem, který je vymezen níže.

8.

Pokud při registraci označíte tlačítko "Souhlas se zpracováním
osobních údajů" potvrzujete, že jste byl poučen o dobrovolnosti
poskytnout požadované osobní údaje, jakož i o svých právech jako
dotčené osoby podle příslušných ustanovení ZoOOú. Dále jako
Objednatel potvrzujete, že jste byl Poskytovatelem před poskytnutím
souhlasu se zpracováním osobních údajů informován zejména o:
a. identifikačních údajích Poskytovatele,
b. účelech zpracování osobních údajů,
c. rozsahu osobních údajů, které se zpracovávají,
d. dalších informacích potřebných pro Objednatele na zaručení jeho
práv a právem chráněných zájmů, zejména, že
e. Poskytovatel osobní údaje Objednatele poskytne třetím stranám v
případě vyšetřování spáchání trestného činu, přestupku či porušení
jiných předpisů, a to zejména orgánům činným v trestním řízení,
soudům, správním orgánům apod.,
f. Poskytovatel osobní údaje Objednatele nebude zveřejňovat.

9.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednatele prostřednictvím
těchto zpracovatelů: DevelTip s.r.o., IČO: 48150711. Osobní údaje
Objednatele můžou být zpřístupněny osobám poskytujícím Poskytovateli
služby směřující k naplnění účelu Smlouvy o poskytnutí elektronického
obsahu.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů Objednatel uděluje
Poskytovateli na dobu tří let a Objednatel ho může kdykoli odvolat
písemnou formou.
11. Pokud při registraci označíte tlačítko "Souhlas se zpracováním
osobních údajů" potvrzujete, že jste byl Poskytovatelem seznámen se
všemi následujícími právy dotčené osoby ve smyslu ustanovení § 12
odst. 1, § 20 odst. 1 a § 21 odst. 1 ZoOOú.
12. V návaznosti na výše uvedené máte jako Objednatel právo na základě
písemné žádosti od Poskytovatele vyžadovat informaci o zpracování
svých osobních údajů, přičemž obsahem této informace je vždy sdělení o:

a. účelu zpracování osobních údajů,
b. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o
jejich zdroji,
c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím
pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny
úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a
oprávněných zájmů subjektu údajů,
d. příjemci, případně kategoriích příjemců.
13. Jako Objednatel máte právo písemně požádat Poskytovatele o likvidaci
svých osobních údajů.
14. Dozvíte-li se, nebo se domníváte že Poskytovatel provádí zpracování
vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
můžete na základě písemné žádosti
a. požádat Poskytovatele o vysvětlení,
b. požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů.
15. Poskytovatel prohlašuje, že v souladu s:
a. ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) ZoOOú bude shromažďovat
osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanového účelu dle těchto Obchodních
podmínek,
b. ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) ZoOOú bude uchovávat osobní
údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,
c. ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) ZoOOú bude zpracovávat osobní
údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny,
d. ustanoveními § 5 odst. 1 písm. d) a písm. f) až h) ZoOOú zajistí,
aby osobní údaje byly zpracovávány a využívali výhradně
způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny.

