Zásady ochrany osobních údajů
(dále jen „Zásady“)

1. Provozovatel údajů
FaxCopy a.s., Úvoz 518/15, 602 00 Brno, Česká republika

2. Zprostředkovatel
Webkomplet Slovakia s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

3. Úvod
Zavazujeme se chránit a respektovat Vaše soukromí v souladu s aktuálními předpisy o
ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů. Zásady vysvětlují kdy a proč
shromaždujeme osobní informace, jak je používáme či podmínky, za kterých je můžeme
poskytnout jiným. Zásady se vztahují na zasílání našeho newslettru.

4. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které shromažďujeme na základě Vašeho souhlasu, budou použité na účel
zasílání e-Newslettru – informačního materiálu hlavně s akciovými nabídkami od FaxCopy.cz.

5. Rozsah zpracování osobních údajů
Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu jméno, okres nebo krajina a e-mail, resp. jiný
kontakt, který nám poskytnete. Z webové stránky www.dareckyodsrdce.cz můžeme
shromažďovat IP adresu a úkony vykonané na tomto webu.
Neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné speciální kategorie osobních údajů, jako jsou
například jedinečné identifikátory nebo citlivé osobní údaje.

6. Právní základ zpracování
Shromažďování osobních údajů se uskuteční výlučně na základě souhlasu dotknuté osoby
použitím „Registračního formuláře pro odebírání newslettru“, který uchovává dokumentaci
týkající se souhlasu daného jednotlivce.

7. Souhlas
Souhlas s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním Vašich
osobních údajů výlučně na účely, uvedené výše.

Svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz na konci newsletteru nebo emailem na adresu eshop@faxcopy.cz, případně změnou nastavení ve Vašem profile.
Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na základě souhlasu
uděleného před jeho odvoláním.

8. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám
Nešíříme, neprodáváme a ani nepronajímáme Vaše informace žádným třetím stranám bez
Vašeho souhlasu s výjimkou:
Spolupracujících poskytovatelů služeb, se kterými máme smluvní vztah nebo osobám, které
jsou s námi v pracovněprávním, obdobném či v jiném vztahu.
Pokud to vyžaduje zákon – Vaše osobní informace poskytneme, pokud to vyžaduje zákon,
nebo pokud se důvodně domníváme, že zveřejnění je potřebné na ochranu našich práv a /
nebo na dodržování soudního jednání, soudního příkazu nebo jiného právního procesu.
Uděláme však vše, co je v našich silách, abychom zabezpečili, že Vaše práva na ochranu
osobních údajů budou i tak nadále chráněné.

9. Použití zprostředkovatelů
Jsme zodpovědní za to, že se každý zprostředkovatel zaváže dodržovat principy uvedené
v těchto Zásadách a příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje se zpracovávají na území Evropské unie. Pokud bude zprostředkovatel
zpracovávat osobní údaje mimo území EU / EHP, takovéto zpracování bude v souladu
s těmito Zásadami, standardy EU a jiným zákonným postupem pro přenos osobních údajů do
třetí krajiny.
Pokud se vykoná změna zprostředkovatele, budeme Vás informovat na stránce
www.faxcopy.cz.

10. Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje uchováváme tak dlouho, pokud to považujeme za nezbytné na splnění účelu,
pro který byly shromažďované, zatímco bereme do úvahy potřebu odpovídat na Vaše
podněty a vyřešit možné stížnosti. Znamená to, že si můžeme uchovat Vaše osobní údaje
v době přiměřeného období po Vaší poslední interakci s námi. Když osobní údaje, které
zpracováváme, už nejsou potřebné, odstraníme je bezpečným způsobem. Můžeme
zpracovávat údaje na statistické účely, ale i v těchto případech budou anonymizované.

11. Vaše práva

Máte právo požadovat od nás jako provozovatele, resp. zprostředkovatele přístup k osobním
údajům týkajících se Vás, jako dotknuté osoby, právo na jejich opravu, vymazání anebo
omezení zpracování, popřípadě právo namítnout proti zpracovávání.

12. Používání cookies a webových beacons
Na shromažďování informací v době navigace na www.dareckyodsrdce.cz používáme cookies
a webové beacons (dále jen „navigační informace o webových stránkách“). Webové
navigační informace obsahují standardní informace z webového prohlížeče, jako např. typ
prohlížeče, adresu IP („IP“) a akce, které vykonáváte na www.dareckyodsrdce.cz, jak jsou
zobrazené webové podstrání a kliknutí na odkazy.
Tyto informace slouží na efektivnější fungování www.dareckyodsrdce.cz, jako i na sbírání
statistických informací a shromažďování těchto osobních údajů jako typu prohlížeče a
operačního systému, odkazující stránky, cesty přes stránky, domény ISP, atd., abychom
věděli, jak návštěvníci používají www.dareckyodsrdce.cz. Cookies a podobné technologie
nám pomáhají přizpůsobit www.dareckyodsrdce.cz Vašim preferencím, postupům a
potřebám, jako i odhalit a předcházet bezpečnostním hrozbám a zneužití. Používané
samostatně, cookies a webové beacons Vás osobně neidentifikují.

13. Změny Zásad
Vyhrazujeme si právo kdykoliv Zásady změnit. Relevantní verze bude vždy dostupná na
www.dareckyodsrdce.cz. Doporučujeme Vám, abyste Zásady občas zkontrolovali, abyste se
ujistili že, jste spokojeni se změnami. Pokud vykonáme změny, které podstatně Zásady
změní, budeme Vás o tom informovat e-mailem nebo uveřejněným oznámením na
http://www.dareckyodsrdce.cz před tím, než tato změna vstoupí do účinnosti.

14. Vaše právo stěžovat se na orgán dohledu
Pokud jste nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se nejdříve obrátit na
adresu eshop@faxcopy.cz. Když budete nadále nespokojeni, máte právo požádat o pomoc
přímo vnitrostátní dozorující orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

