Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 122/2013
Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochrane osobných údajov“) tímto dobrovolně udělujete společnostem:
Bezvafinance s.r.o., IČO: 24186104, se sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná pod spis. zn. C 186711 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce 1“),
Hyperia s.r.o., IČO: 47136961, se sídlem Na bráne 8665/4, 01001 Žilina, Slovenská republika,
zapsaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka č. 59029/L (dále jen „Správce 2“, dále
společně též „Správci“ nebo samostatně jako „Správce“),
souhlas se zpracováním, uchováním a shromažďováním Vašich osobních údajů, jejich zařazením do
databáze Správce, a to v souladu s níže uvedeným.

1.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje se zpracovávají k evidenci pro účely nabízení a poskytování zboží nebo služeb
Správce, případně též smluvních partnerů Správce. Vámi poskytnuté osobní údaje se budou dále
zpracovávat pro účely zasílání obchodních sdělení emailem, telefonicky, pomocí zpráv SMS anebo
prostřednictvím jiných elektronických prostředků, dále pro účely reklamní a marketingové činnosti a
propagace zboží, služeb či značky Správce, případně smluvních partnerů Správce. Poskytnuté osobní
údaje budou dále zpracovávány pro interní administrativní účely Správce přímo související
s podnikatelskou činností Správce, pro personalizaci, zkvalitnění a další rozvoj zboží a služeb Správce.

2.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce na základě Vašeho souhlasu shromažďuje a zpracovává všechny údaje, které jste vložili do
formuláře na webových stránkách Správce, Vaši IP adresu a tzv. user-agent údaje, např. údaje o
typu/verzi prohlížeče a typu/verzi operačního systému. Prosíme, berte na vědomí, že Správce nemusí
zpracovávat všechny uvedené údaje.
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům zpracování osobních
údajů, jedná se tak o zpracování všech osobních údajů potřebných pro splnění daného účelu, jak je
uveden v čl. 1 výše, zejména adresných a identifikačních údajů.

3.

Období zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracování,
případně do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. S ohledem na to, že služby Správce
spočívají v poskytování informací a nabídek služeb na dobu neurčitou, období zpracování osobních
údajů skončí ukončením využívání služeb Správce. V případě zájmu o ukončení využívání služeb
Správce 1 nebo Správce 2, prosím, kontaktujte příslušného Správce na níže uvedených kontaktech.
Zpracování osobních údajů po skončení stanoveného období nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu
je možné pouze v případech, stanovených právními předpisy.

4.

Zdroje osobních údajů:

Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění
formuláře na webových stránkách Správce. Správce může získat osobní údaje i od propojených osob,
a to v rozsahu a pro účely použití, jež umožňují právní předpisy.
Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a
nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do
formuláře vložila. Žádáme Vás o aktualizaci údajů, a to prostřednictvím oznámení změny zaslaného na
adresy uvedené v čl. 13 níže.

5.

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány Správci nebo zpracovatelem či zpracovateli, s nimiž příslušný Správce
uzavře(l) smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením § 6 zákona o ochraně
osobních údajů.
Aktuální seznam zpracovatelů Správce 1 naleznete na adrese:
http://www.bezvafinance.cz/l/cz/osobni-udaje/zpracovatele
Aktuální seznam zpracovatelů Správce 2 naleznete na adrese:
http://www.hyperia.sk/l/cz/osobni-udaje/zpracovatele
Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na
Správcem pověřené zpracovatele.
Vaše osobní údaje jsou uchovávané v elektronické podobě, na serverech Správce nebo třetí strany –
provozovatele serveru.

6.

Zpřístupnění osobních údajů:

Správce může sdílet Vaše osobní údaje s obchodními partnery Správce (příjemci), jejichž zboží nebo
služby prostřednictvím formuláře poptáváte. Jedná se o nezbytnou součást procesu poskytnutí
požadovaného zboží nebo služby. Údaje mohou být předány také dalším kategoriím příjemců
uvedeným v podmínkách zpracování osobních údajů.
Seznam příjemců Správce 1, kteří nejsou zpracovateli, naleznete na adrese:
www.bezvafinance.cz/l/cz/osobni-udaje/prijemci
Seznam příjemců Správce 2, kteří nejsou zpracovateli, naleznete na adrese:
www.hyperia.sk/l/cz/osobni-udaje/prijemci
Správce 1 a Správce 2 prohlašuje, že Vaše osobní údaje, poskytnuté na základe tohoto souhlasu,
nebudou zveřejněny.

7.

Ochrana osobních údajů:

Správce zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické prostředky ochrany (bezpečnostní
software, hesla) i fyzickou ochranu osobních údajů (alarm, omezení přístupu neoprávněným osobám
apod).

8.

Vaše práva jako subjektu zpracovávaných osobních údajů:

Pro zpracování osobních údajů v České republice:
Jako subjekt zpracování osobních údajů máte právo na přístup k informacím o zpracování Vašich
osobních údajů k výše uvedeným účelům.
Požádáte-li o to Správce, sdělí Vám bez zbytečného odkladu informace v souladu s § 12 zákona o
ochraně osobních údajů, zejména jaké údaje o Vás Správce zpracovává, pro jaký účel a jak je získal.
Správce má právo za poskytnutí informace od Vás požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce nebo jeho zpracovatel, ve smyslu § 21 zákona o ochraně
osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce nebo jeho zpracovatele o
vysvětlení, případně požadovat, aby Správce nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních
údajů.
Se svými oprávněnými žádostmi se můžete obracet na Správce, a pokud jim Správce 1 nevyhoví, tak
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů ve Slovenské republice:
Jako dotčená osoba zpracování osobních údajů máte v souladu s § 28 zákona o ochrane osobných
údajov právo na základě písemné žádosti od Správce vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Vás zpracovávané,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním
systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona o ochrane
osobných údajov; při vydání rozhodnutí podle odst. 5 zákona o ochrane osobných údajov je
dotčená osoba oprávněná obeznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého Správce získal Vaše
osobní údaje na zpracování,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam Vašich osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování,
e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které
jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci Vašich osobních údajů, kterých účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem
zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;
g) likvidaci Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení
zákona o ochrane osobných údajov,
h) blokování Vašich osobních údajů z důvodu odvolaní souhlasu před uplynutím času jeho
platnosti, pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
Vaše právo podle písm. e) a f) je možné omezit, pouze pokud takové omezení vyplývá ze
samostatného zákona nebo by jeho uplatněním bola porušená ochrana dotčené osoby, nebo by byli
porušena práva a svobody jiných osob.
Jako dotčená osoba máte dále na základě písemné žádosti právo u Správce namítat vůči:
a) zpracování Vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou zpracovávány
pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
b) využívaní Vašich osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona o ochrane
osobných údajov pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování Vašich osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona o ochrane
osobných údajov pro účely přímého marketingu.
Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Správcem 2 máte jako dotčená osoba na základe písemné
žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, u Správce 2 kdykoliv namítat vůči zpracování
osobních údajů v případech dle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) zákona o ochrane osobných
údajov vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do
Vašich práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo můžou být v konkrétním případě takovýmto
zpracováním osobních údajů poškozené. Pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že Vaše
námitka je oprávněná, Správce 2 je povinen osobní údaje, kterých zpracování je namítané, bez
zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
Jako dotčená osoba na základe písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále máte
právo u Správce 2 kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí Správce 2, které by mělo pro Vás
právní účinky nebo významný dosah, pokud je takové rozhodnutí vydáno výlučně na základě úkonů
automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo žádat Správce o přezkoumání
vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Správce 2 je
povinný žádosti vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít
oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění Správce 2 informuje dotčenou osobu ve
lhůtě 30 dní ode dne doručení žádosti. Toto právo nemáte pouze v případě, kdy to stanovuje
samostatný zákon, ve kterém jsou upraveny opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotčené
osoby, nebo kdy v rámci předsmluvních vztahů nebo v průběhu existence smluvních vztahů Správce 2
vydal rozhodnutí, kterým vyhověl Vašemu požadavku, nebo pokud Správce 2 na základě smlouvy přijal
jiné přiměřené opatření na zabezpečení Vašich oprávněných zájmů.
Při podezření, že Vaše osobní údaje se zpracovávají neoprávněně, můžete podat návrh na zahájení
řízení o ochraně osobních údajů k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Pokud nejste plně svéprávný, Vaše práva může uplatnit Váš zákonný zástupce. Pokud se zpracovávané
osobní údaje týkají dotčené osoby, která nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může
uplatnit osoba blízká.

Za účelem využití svých práv dle tohoto článku můžete kontaktovat příslušného Správce v souladu s čl.
13 níže.

9.

Dobrovolnost

Tento souhlas udělujete Správci dobrovolně a máte právo ho kdykoliv písemně odvolat, vyjma
souhlasu se zpracováním elektronické adresy, který jste oprávněni odvolat prostřednictvím adresy
ou@bezvafinance.cz, jež platí pro oba Správce.
Upozorňujeme, že Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, které mu poskytnete, i bez Vašeho
souhlasu v případech, kdy tak stanoví právní předpis. Dále Vás upozorňujeme, že odmítnutí Vašeho
souhlasu se zpracováním Vašich údajů za účelem poskytování zboží nebo služeb Správce, případně též
smluvních partnerů Správce, bude mít za následek neposkytnutí takových služeb, a současně Vás
Správce při odmítnutí souhlasu nebude schopen informovat o dalších službách a jiných novinkách.

10. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Pro zasílání obchodních sdělení v České republice:
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách

informační společnosti“), tímto udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, týkajících se
podnikatelské činnosti Správce, a to prostřednictvím Vaší elektronické adresy.
Výše uvedený souhlas je udělen dobrovolně a Vy jste oprávněni jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to
odhlášením se z odběru obchodních sdělení „kliknutím“ na odkaz uvedený v obchodním sdělení.
Správce, po obdržení odvolání Vašeho souhlasu, v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona o
některých službách informační společnosti, Vám obchodní sdělení dále nebude zasílat.

Pro zasílání komerční komunikace ve Slovenské republice:
V soulade se zákonem č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ve znění pozdějších předpisů
tímto udělujete souhlas se zasíláním komerční komunikace za účelem přímého marketingu, týkající se
podnikatelské činnosti příslušného Správce, a to prostřednictvím volání nebo používání automatických
volacích a komunikačních systémů bez lidského zásahu, telefaxu, elektronické pošty včetně služby
krátkých zpráv.
Udělený souhlas jste oprávněni kdykoliv bezplatně odvolat. Na základě odvolání Vašeho souhlasu, Vám
Správce od odvolání souhlasu nebude zasílat komerční komunikaci.

11. Souhlas s ukládáním souborů „cookies“
Tímto udělujete souhlas s ukládáním a zpracováním malých textových souborů zasílaných z webových
stránek Správce ukládaných ve Vašem počítači (dále jen „cookies“). Cookies jsou využívány pro
vytváření statistických údajů, pro analýzu návštěvnosti stránky, k personalizaci služeb apod. Cookies
nelze použít k získání dat z Vašeho pevného disku. Pokud si nepřejete ukládat cookies webových
stránek Správce na Váš počítač, lze toto ukládání zakázat přímo nastavením Vašeho webového
prohlížeče. Dovolujeme si Vás pouze upozornit, že zakáz cookies může ovlivnit funkčnost webových
stránek Správce a Vaše zkušenosti při používání těchto stránek.

12. Přeshraniční přenos osobních údajů
Slovenská republika a Česká republika jako členské státy Evropské unie zaručují volný pohyb osobních
údajů mezi členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Z tohoto důvodu
můžou být Vaše osobní údaje předmětem přenosu mezi státy EU a EHS, jmenovite mezi Českou a
Slovenskou republikou.
Správce zaručí, aby zprostředkovatelé na území jiného členského státu EU jednali podle jeho pokynů a
v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále zaručí, aby při přenosu osobních údajů Správci v jiném
členském státě byli přijaty přiměřené záruky zachování Vašich práv a právem chráněných zájmů.

13. Kontakt na Správce
Za účelem využití Vašich práv (čl. 8 výše) nebo za účelem žádosti o změnu či likvidaci Vašich
osobních údajů využijte prosím adresu Správce 1 ou@bezvafinance.cz a/nebo na adresu Správce 2
ou@hyperia.sk

