Zásady ochrany osobních údajů
Správce osobních údajů

Správcem je:
FO Jan Sudek
IČ 06180914
se sídlem Libuň 212, 507 15 Libuň
(Dále jen jako „Správce“).
Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu
info@goprahou.cz či na telefonním čísle 734 105 242.
Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou Správcem získávány zejména při uzavírání
smlouvy – objednávání hry.
Způsob a zpracování osobních údajů

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při
uzavírání smlouvy (objednávání hry), tj. zejména:
jméno, příjmení,
e-mailovou adresu a telefonní číslo,
a s těmito údaji také údaje nezbytné k úhradě služeb Správce.
Vaše osobní údaje zpracovává Správce jako zpracovatel
automatizovaně a/nebo manuálně, za použití výpočetní techniky a dále
prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s
právními předpisy.
Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje Správce bude poskytovat Vám. Dále bude Správce
Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých
zákonných povinností. Dále k předání osobních údajů dalšímu správci.
Dále osobám, které zajišťují administrativní a technickou podporu při
provozu obchodu Správce. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány
dalším subjektům za účelem marketingu či za účelem podobným.

Účely zpracování osobních údajů

Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné,
Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na
základě následujících právních titulů:
1. Oprávněný zájem Správce

Právní titul, pro který není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních
údajů. Jedná se zejména o následující:
2. Plnění smlouvy, která byla se Správcem uzavřena
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním
smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného
uzavření, změny a ukončení smlouvy (objednání hry) v souladu s
příslušnými právními předpisy a hrazení ceny za služby Správce na
základě uzavřené smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání
Vašeho smluvního vztahu se Správcem a končí nejpozději s koncem
reklamačních lhůt. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen
poskytnout, avšak poskytnutí údajů označených hvězdičkou je nezbytné
pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí
nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.
3. Plnění právních povinností Správce

Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné
účely, které nelze podřadit pod účely uvedené výše pod body, může tak
činit na základě Vašeho uděleného platného souhlasu se zpracováním
osobních údajů, který je projevem Vaší svobodné vůle a tvoří tak
specifický titul pro takové nakládání s Vašimi osobními údaji.
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních
údajů“ udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro
následující účely:




zasílání zpráv týkajících se objednaných služeb
zlepšení a rozšíření služeb Správce a získání Vašeho názoru
zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb
Správcem prostřednictvím e-mailu za předpokladu, že jejich
zasílání nebude možné považovat za vyhovující požadavkům § 7
odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti (např. obchodní sdělení týkající se nikoliv obdobných
služeb Správce), či že takové zpracování Osobních údajů nebude
po účinnosti Nařízení možné považovat za nezbytné pro účely
oprávněných zájmů Správce, a to na dobu 10 let.



Udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je
dobrovolné a svobodné, přičemž není zákonným požadavkem, a
tudíž není Vaší povinností osobní údaje, k nimž se souhlas
vztahuje, Správci poskytnout. V případě, že Správci souhlas se
zpracováním osobních údajů neudělíte, nebude Správce moci
osobní údaje za výše uvedenými účely zpracovávat. Vámi udělený
souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to zejména emailem zaslaným na adresu info@goprahou.cz či jiným způsobem,
kterým je možné kontaktovat Správce. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány;
2. informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů;
3. informace o kategoriích dotčených osobních údajů;
4. informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně příjemců ve
třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích);
5. informace o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby;
6. informace o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo
výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování
a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
7. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
8. informace o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování, blokování
nesprávných osobních údajů, přenosu či jejich výmaz;
9. konkretizaci oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany v
případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu;
10. informace o zdroji, ze kterého Vaše osobní údaje pocházejí,
včetně zdroje veřejného.
11. Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, s přihlédnutím k
účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních
údajů.
12. Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše
osobní údaje (také právo být zapomenut), které se Vás týkají, a
Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených
v Nařízení.
13. Máte právo na předchozí upozornění na to, že omezení
zpracování bude zrušeno, dosáhl-li jste omezení zpracování
osobních údajů.

14. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů (více viz níže);
15. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
16. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů s účinky do budoucna
17. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu
18. Máte právo na poskytnutí informace o jiném účelu
zpracovávání Vašich osobních údajů, než je účel, pro který byly
shromážděny, a na poskytnutí dalších informací v souladu s
Nařízením, pokud Správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat
pro takový jiný účel, a to ještě před takovým dalším zpracováním
19. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
které má pro Vás právní účinky nebo se ho obdobným způsobem
významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení
20. Máte právo na oznámení porušení zabezpečení Vašich osobních
údajů, je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení
osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a
svobody fyzických osob.
21. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů
22. právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely
přímého marketingu
Správce má povinnost Vám poskytnout kopii zpracovávaných osobních
údajů, přičemž za další kopie na Vaši žádost může Správce účtovat
přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže
podáte žádost v elektronické formě, poskytne Vám správce informace v
elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný
způsob.

