
 

 
Zásady ochrany osobních údajů 

 

Společnost a naše týmy se zavázaly chránit vaše soukromí a osobní údaje. Z tohoto důvodu jsou tyto zásady ochrany 

osobních údajů stanoveny tak, aby vysvětlily, jak shromažďujeme, ukládáme, spravujeme a používáme informace, které 

nám poskytujete při používání našich stránek a služeb. 

Zde uvedené Zásady ochrany osobních údajů popisují kategorie osobních údajů, které shromažďujeme od uživatelů, 

včetně metod používaných ke shromažďování, používání, uchovávání, zabezpečení, zpracování a zveřejňování třetím 

stranám. 

V těchto Zásadách se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace, které lze použít k identifikaci nebo kontaktování 

uživatele, přičemž „uživatel“ je identifikovaná osoba buď osobně, nebo v kombinaci s jinými uloženými údaji. 

V kontextu těchto Zásad se „zacházením“ a „zpracováním“ osobních údajů rozumí jakákoli akce provedená s osobními 

údaji, včetně jejich shromažďování, zaznamenávání, strukturování, ukládání, úpravy, přístupu, používání, zpřístupňování 

přenosem, šířením nebo jiným způsobem. dostupnost, kombinace nebo sladění, omezení, vymazání nebo odstranění. 

Při shromažďování a správě vašich osobních údajů dodržujeme zachování transparentnosti. Je pro nás důležité, abychom 

vám poskytli všechny potřebné informace, abyste mohli učinit informovaná rozhodnutí týkající se zpracování vašich 

osobních údajů. Abychom vytvořili bezpečné prostředí pro naše uživatele, používáme různé metody a přístupy, abychom 

vám poskytli přesné informace o správném zpracování vašich osobních údajů. 

 

 

Vaše osobní údaje používáme pro následující: 

•  Nabídnout vám naše služby 

•  Zlepšení uživatelské zkušenosti na našich stránkách 

•  Aktualizujte naše služby a stránky 

•  Zabezpečte naše práva a zájmy 

•  Provádět obchodní a administrativní činnosti nezbytné k podpoře poskytování našich Služeb našim Uživatelům 

•  Dodržujte veškeré právní nebo regulační požadavky 

Implementujeme rozsáhlé zdroje, abychom vám poskytli přístup a kontrolu nad vašimi osobními údaji. V tomto ohledu 

nás můžete kontaktovat, kdykoli budete potřebovat zkontrolovat své Osobní údaje, požádat o jejich úpravu nebo 

vymazání, požádat nás, abychom je přestali používat pro konkrétní účel, nebo nás požádat, abychom vás převedli na třetí 

stranu. 

I když nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje zůstanou vždy bez kompromisů, garantujeme, že používáme a budeme 

nadále používat různá opatření k zajištění bezpečnosti. 

  

Naše služby jsou nabízeny širokému publiku a nejsou určeny uživatelům mladším 18 let. Záměrně nedovolujeme nikomu 

mladšímu 18 let přístup do našich zařízení, ani od nich vědomě neshromažďujeme ani nevyhledáváme informace. Pokud 

zjistíme, že byly shromážděny údaje o nezletilé osobě, vynaložíme veškeré úsilí, abychom je odstranili tak rychle, jak jen 

to bude možné. 

 

 

Kdy shromažďujeme vaše Osobní údaje? 

Kdykoli použijete některé z našich zařízení, kontaktujte nás prostřednictvím jednoho z našich servisních kanálů nebo 

použijete stránky, obdržíme o vás informace. V některých případech nám můžete aktivně poskytovat osobní údaje, ale v 



jiných případech můžeme shromažďovat vaše osobní údaje na základě kontroly a sledování vašeho používání našich 

služeb nebo servisních kanálů. 

Nejste povinni poskytnout o sobě žádné osobní údaje. Za určitých okolností nám však neposkytnutí takových osobních 

údajů může zabránit v dodání zařízení vám, zabránit vám v používání stránek nebo vést k selhání našich zařízení a stránek. 

 

 

Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme? 

Při každém procházení našich stránek shromažďujeme následující informace: 

•  IP adresa 

•  Čas vstupu 

•  Datum vstupu 

•  Navštívené webové a mobilní stránky 

•  Preferovaný jazyk 

•  Záznamy o selhání softwaru 

•  Typ použitého prohlížeče 

•  Informace o použitém zařízení 

Některé z uvedených informací však nemusí být pro vás osobně identifikovatelné, a proto se nekvalifikují jako osobní 

údaje. 

Shromažďujeme jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete tím, že nás kontaktujete nebo když předložíte osobní 

doklady pro účely identifikace. Dále berete na vědomí, že vámi poskytnuté jméno a e-mailová adresa jsou osobními údaji, 

které poskytujeme příslušným třetím stranám. 

 

 

Jaký je účel zpracování Osobních údajů? 

Berete na vědomí, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, když nám udělíte oprávnění ke zpracování vašich osobních 

údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Tento proces se týká případů, kdy máte 

  

nám prostřednictvím webu výslovně poskytli vaše údaje, abychom je mohli sdělit třetím stranám. Toto zacházení je 

vyžadováno pro oprávněné zájmy sledované Společností nebo příslušnou třetí stranou, včetně zlepšování našich zařízení 

nebo prosazování či obrany zákonných práv. Takové zacházení může být vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti. 

Berete na vědomí následující případy, kdy můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, včetně právního základu pro takové 

nakládání: 

•  Pokud o to výslovně požádáte, můžeme shromažďovat osobní údaje a předat je třetím stranám, které obdrží vaše 

kontaktní údaje. Vaše osobní údaje mohou být s vaším souhlasem zpracovávány pro jeden nebo více konkrétních účelů. 

•  Abychom mohli reagovat na vaše dotazy, žádosti nebo nároky týkající se vašeho používání Služeb, je vyžadováno 

zpracování vašich Osobních údajů. Takový postup je nezbytný k podpoře právního zájmu společnosti nebo třetí strany. 

•  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom dodrželi příslušné zákonné povinnosti. 

•  Vaše osobní údaje můžeme použít ke zlepšení našich Služeb. Takový proces zahrnuje mimo jiné kontrolu všech 

chybových protokolů a dalších zpráv o poruchách souvisejících se službou. 

•  Vaše osobní údaje mohou být použity k ochraně příslušných stran před podvody a oprávněným používáním našich 

Služeb. 

•  Osobní údaje lze použít k provádění a údržbě několika operací, které podporují poskytování našich Služeb. Tyto 

operace zahrnují back-office, aktivity komerčního rozvoje, strategické rozhodování a monitorovací metody. 

•  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v souladu s platnými zákony, předpisy a dohodami, abychom zajistili naše 

zájmy, práva a majetek, včetně zájmů, práv a majetku příslušných třetích stran, jako je podávání, uplatňování nebo 

obhajoba právních nároků. 

 



 

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám 

Souhlasíte s tím, že můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou naše přidružené společnosti, 

přidružené subjekty a obchodní partneři. Mezi naše přidružené společnosti patří poskytovatelé hostitelských a záložních 

úložišť, záznamy IP adres, uživatelská analýza a statistické a technické služby. Kromě toho můžete požádat, abychom 

prostřednictvím e-mailu poskytli určité informace třetím stranám pro obchodování s bitcoiny. V tomto případě 

poskytneme těmto třetím stranám osobní údaje, které nám poskytnete, pouze za tímto účelem a jejich použití vašich 

osobních údajů podléhá jejich příslušným zásadám ochrany osobních údajů. 

Dále souhlasíte s tím, že můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje federálním, státním, místním a jiným regulačním 

orgánům, včetně případů, kdy je takové zveřejnění nutné k ochraně našich zájmů, práv a majetku. 

  

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálním investorům, kupujícím a finančníkům společnosti nebo 

jakýmkoli společnostem ve skupině podniků, do které naše společnost patří. 

Souhlasíte s tím, že společnost není oprávněna zveřejňovat následující: 

•  Nejsme oprávněni jmenovat naše investory. 

•  Nejsme oprávněni sdělovat jakékoli informace o společnosti třetím stranám související s fúzí, restrukturalizací, 

konsolidací nebo úpadkem společnosti, včetně těch našich přidružených společností. 

•  Nesmíme zveřejňovat transakce Společnosti, jako je prodej aktiv Společnosti, jejího výboru nebo jejích 

přidružených společností. 

 

 

Soubory cookie a služby třetích stran 

Můžeme používat služby třetích stran, jako jsou analytické společnosti nebo podniky, které zobrazují reklamy na našich 

stránkách. Tyto služby třetích stran mohou používat soubory cookie a další informační technologie, kde se na tyto třetí 

strany vztahují samostatné zásady ochrany osobních údajů. 

„Cookie“ je malý textový soubor, který lze uložit na zařízení, které používáte k návštěvě nebo přístupu na naše stránky. 

Používáme soubory cookie, které nám umožňují shromažďovat údaje o vašem používání webu za účelem zlepšení vašeho 

uživatelského zážitku, včetně ukládání vašich preferencí a nastavení, personalizace a distribuce produktů a dalších služeb, 

které jsou důležité pro vaše používání našich stránek. 

Některé soubory cookie, které můžeme používat, se nazývají soubory cookie relace, které jsou dočasně staženy do vašeho 

zařízení a trvají pouze do zavření webového prohlížeče. Jiné soubory cookie mohou být nazývány trvalé soubory cookie, 

které zůstanou ve vašem zařízení poté, co přestanete procházet web. Tyto trvalé soubory cookie mohou pomoci webu 

rozpoznat vás jako vracejícího se návštěvníka, když si web znovu prohlížíte. 

 

 

Typy používaných souborů cookie 

Na našich stránkách používáme následující soubory cookie, které mohou být uloženy ve vašem prohlížeči v závislosti na 

preferovaném nastavení: 

•  „Nezbytně nutné soubory cookie“ jsou vyžadovány, aby uživatelé mohli procházet web a používat jeho funkce. 

Tyto soubory cookie vám poskytují obsah, produkty a služby, které požadujete. Tyto soubory cookie jsou pro vaše zařízení 

klíčové pro stahování nebo poskytování informací, jako je procházení webu a používání jeho exkluzivních funkcí, včetně 

návratu na dříve navštívené stránky. Tyto soubory cookie identifikují uživatele jako připojené k webu a shromažďují vaše 

osobní údaje, jako je vaše uživatelské jméno a datum vašeho posledního přihlášení. 

•  „Cookies relace“ jsou dočasné soubory cookie, které se vymažou, když zavřete prohlížeč. 

  



•  „Funkční soubory cookie“ se používají k rozpoznání uživatelů, když se vrátí na Stránku, což nám pomáhá 

zapamatovat si vaše volby a preference. Funkčnost Cookies nadále existují, když se váš prohlížeč zavře, a jsou platné až do 

příslušné doby vypršení platnosti. 

•  „Performance Cookies“ se používají k testování a vylepšování výkonu webu a poskytují jeho souhrnná čísla pro 

zlepšení uživatelské zkušenosti. Tyto soubory cookie nám také umožňují provádět analytické funkce na webu a 

shromažďovat agregovaná data, která nelze použít k identifikaci nebo kontaktování uživatele. Kromě toho se doba trvání 

těchto souborů cookie liší; některé vyprší, jakmile je váš prohlížeč uzavřen, zatímco jiné mají neomezenou dobu platnosti. 

 

 

 

 

 

Blokování a odstraňování souborů cookie 

Můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval a odstranil některé nebo všechny soubory cookie. Pokyny, 

jak to provést pro některé z nejpoužívanějších webových prohlížečů, získáte kliknutím na následující odkazy: 

•  Google Chrome 

•  Firefox 

•  Safari 

•  Internet Explorer 

Berete však na vědomí, že odstranění souborů cookie z vašeho prohlížeče může způsobit, že některé nebo všechny funkce 

a funkce webu nebudou fungovat tak, jak bylo zamýšleno. 

 

 

Uchovávání osobních údajů 

Pokud příslušné zákony, předpisy, zásady nebo soudní příkazy nevyžadují delší dobu uchovávání, bude Společnost 

uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v těchto 

Zásadách a podle Podmínek použití. 

Osobní údaje, které uchováváme, často vyhodnocujeme, abychom zjistili, zda lze některé z nich odstranit, abychom 

zajistili, že nebudou uchovávány déle, než je nutné. 

 

 

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace 

Souhlasíte s tím, že můžeme předávat vaše osobní údaje mezinárodním organizacím nebo třetím zemím, tj. jurisdikcím 

jiným, než ve které aktuálně pobýváte. V těchto situacích je 

  

Společnost učiní nezbytná opatření k zabezpečení vašich osobních údajů a zaručí, že subjekty údajů budou mít přístup k 

vymahatelným právům a účinným právním opravným prostředkům. 

Pokud jste evropským rezidentem nebo jste součástí Evropského hospodářského prostoru (nebo „EHP“), berete na 

vědomí, že tato opatření budou platit, pokud budou splněny následující podmínky: 

 

 

Zabezpečení osobních údajů 

Zavádíme přiměřená technická a provozní opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany našich uložených 

osobních údajů. Tato opatření se týkají nepředvídatelných situací, jako je riziko zpracování, zejména náhodné nebo 

nezákonné zničení, ztráta, korupce, neoprávněné uvolnění nebo přístup k předloženým, shromážděným nebo 

zpracovávaným Osobním údajům. 



Vzhledem k právním nebo jiným povinnostem mimo naši kontrolu můžeme být povinni zpřístupnit vaše osobní údaje 

třetím stranám, včetně veřejných činitelů. V těchto situacích může být naše schopnost regulovat úroveň ochrany 

poskytovanou vašim Osobním údajům těmito třetími stranami omezena. 

U jakéhokoli online přenosu Osobních údajů nelze zaručit, že bude zcela bezpečný. V souladu s tím společnost nemůže 

zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, když je předáváte prostřednictvím internetu. 

 

 

Odkaz na stránky třetích stran 

Stránky mohou obsahovat odkazy, stránky nebo softwarové programy třetích stran. Berete na vědomí, že nemáme 

žádnou kontrolu nad takovými odkazy a službami třetích stran ani nad tím, jak shromažďují a používají vaše osobní údaje. 

Proto nejsme zodpovědní za takové třetí strany nebo jejich postupy v oblasti soukromí a zabezpečení dat. Tyto zásady se 

nevztahují na žádné aktivity prostřednictvím takových webových stránek nebo aplikací třetích stran. 

Doporučujeme vám, abyste si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo aplikací 

třetích stran, ke kterým přistupujete, než je použijete nebo zpřístupníte jakékoli osobní údaje. 

 

 

Právo na přístup 

Máte právo požádat Společnost o potvrzení, zda zpracovává některé vaše Osobní údaje. Pokud ano, můžete požádat o 

zobrazení těchto informací a také následující: 

•  Účel zpracování vašich Osobních údajů 

•  Kategorie osobních údajů 

•  Příjemci nebo skupiny příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sdíleny, včetně příjemců v zemích třetích 

stran mimo EHP nebo příjemců z mezinárodních organizací 

•  Je-li to relevantní, doba uchovávání osobních údajů, a pokud to není relevantní, použití osobních údajů, kritéria 

použitá ke stanovení takové doby trvání 

  

•  Právo podat stížnost u regulačního orgánu 

•  Jakékoli související podrobnosti o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od vás 

•  Jak se používá profilování 

•  příslušná opatření související s předáváním údajů, pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země mimo EHP 

nebo mezinárodní organizaci 

Společnost vám poskytne kopii osobních údajů, které shromažďuje, přičemž vám může být účtován poplatek za jakékoli 

další kopie, které si vyžádáte. Pokud zadáte svůj požadavek online, bude materiál doručen v běžně používané elektronické 

podobě, pokud není uvedeno jinak. Taková žádost o získání kopie Osobních údajů nesmí porušovat žádná práva a výsady. 

Společnost má proto právo odmítnout vaši žádost, pokud porušuje práva nebo výsady ostatních. 

 

 

Právo na opravu 

Máte právo požadovat, aby Společnost opravila jakékoli vaše nepřesné Osobní údaje. V souladu s cíli léčby můžete doplnit 

své osobní údaje zasláním požadovaných informací Společnosti. 

 

 

Právo na zrušení 

Máte právo odstranit své osobní údaje ze záznamů společnosti, pokud nastane některá z následujících situací: 

•  Vaše osobní údaje již nejsou vyžadovány pro zamýšlený účel shromažďování nebo používání 

•  Odvoláte svůj souhlas, na kterém je léčba založena, a neexistují žádné další zákonné důvody pro léčbu 



•  Vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je založeno na oprávněných zájmech našeho 

nebo třetí strany a neexistují žádné jiné zákonné důvody pro zpracování 

•  Vznesete námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu 

•  Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně; a 

•  Vaše osobní údaje musí být odstraněny, aby byl splněn zákonný požadavek práva Evropské unie nebo členského 

státu relevantního pro Společnost. Toto právo se však neuplatní, pokud je zpracování vyžadováno pro splnění právní 

povinnosti upravené právními předpisy EU nebo členského státu nebo pokud je zpracování vyžadováno pro uplatnění, 

výkon nebo obhajobu právních nároků. 

  

Právo na omezení léčby 

Pokud nastane některá z následujících situací, máte právo požádat Společnost o omezení zpracování vašich Osobních 

údajů: 

•  Když zpochybníte přesnost osobních údajů, po dobu, která společnosti umožní ověřit přesnost vašich údajů 

•  Když je zpracování vašich osobních údajů nezákonné, ale nemáte v úmyslu je nechat vymazat, a místo toho žádáte 

o omezení jejich použití 

•  Když společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je stále potřebujete uchovávat pro 

stanovení, uplatňování nebo obhajobu právních nároků 

•  Pokud je zpracování vašich osobních údajů vyžadováno pro Společnost nebo zákonné zájmy příslušné třetí strany, 

pokud neprokážeme přesvědčivé zákonné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a výsadami, 

nebo pokud potřebujeme stanovit, vykonávat nebo hájit právní nároky 

•  Když jsou vaše Osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování 

Předpokládejme, že nakládání s vašimi osobními údaji bylo po vaší žádosti omezeno. V takovém případě bude s takovými 

osobními údaji, s výjimkou jejich uložení, nakládáno pouze s vaším souhlasem a pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků nebo pro ochranu práv jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby nebo na základě významný veřejný 

zájem EU nebo členského státu. 

 

 

Práva na přenos dat 

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a 

předat je jinému zpracovateli, pokud: 

•  Souhlasili jste s léčbou, nebo pokud je založena na smlouvě, kde jste stranou 

•  Ošetření se provádí automatizovanými prostředky 

Pokud je to technicky proveditelné, máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány přímo od Společnosti 

jinému správci za účelem uplatnění vašeho práva na přenos údajů. Berete na vědomí, že vaše právo na přenos údajů by 

nemělo porušovat práva nebo výsady jiné osoby. 

 

 

Právo na námitku 

Máte právo kdykoli vznést námitku na základě vaší konkrétní situace proti tomu, jak je nakládáno s vašimi osobními údaji, 

ať už na základě oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou, včetně profilování založeného na 

takových zákonných obavách. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neexistují právní 

důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a výsadami, nebo pro stanovení, vymáhání nebo obhajobu právních 

nároků. Navíc na to máte právo 

  

výslovně vznést námitku, kdykoli jsou vaše osobní údaje používány pro přímý marketing, včetně případů, kdy profilování 

souvisí s takovým přímým marketingem. 

 



 

Změny těchto zásad 

Máme právo podmínky těchto Zásad čas od času s okamžitou účinností upravit. Můžeme, ale nejsme povinni vás 

informovat o změnách těchto Zásad, ať už jsou pro vás takové změny významné nebo relevantní. 

 


