Zásady ochrany osobních údajů
Věnujte prosím pozornost těmto Zásadám, které pevně respektujeme, abychom chránili Vaše
soukromí a ochránili veškeré osobní údaje nám svěřené
Osobním údajem se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoliv informace týkající se určeného
nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní či sociální identitu.
Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tedy uživatelé služby
Sloneek. Za uživatele služby Sloneek se považuje každá osoba, která si vytvoří uživatelský či firemní
účet.
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je společnost Sloneek, s.r.o. se sídlem Za
Poříčskou bránou 365/21 v Praze, IČ 08684332 (dále jen Společnost). Společnost může správu a
zpracování osobních údajů svěřit třetí straně za účelem provozování a správy služby Sloneek.
Uživatel služby a webových stránek Sloneek uděluje výslovný informovaný souhlas s těmito Zásadami
ochrany osobních údajů.

1. Shromažďování a použití osobních údajů
a) Osobní údaje jsou zpracovávány zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
b) Osobní údaje jsou data, která je možné použít k jedinečné identifikaci nebo kontaktování
jednoho člověka.
•

poskytnutí Vašich osobních údajů můžete být požádáni při založení uživatelského
účtu ve službě Sloneek, nebo když budete kontaktovat Společnost.

c) Při registraci účtu služby Sloneek můžete být požádání o Vaše osobní informace, např.
Jméno, email, jméno firmy, fakturační údaje. Tyto údaje využíváme striktně pouze pro
zajištění funkčnosti služby Sloneek.
d) Ukládáme elektronické adresy uživatelů, kteří s námi komunikují e-mailem, sbíráme
informace o tom, na které stránky se u nás naši návštěvníci dívají, a také informace, které
nám naši uživatelé svobodně poskytnou. Tyto informace využíváme pouze pro vylepšení
našich produktů, vyhrazujeme si právo je poskytnout orgánům činným v trestním řízení při
vyšetřování nebo prevenci trestné činnosti, či v jiných případech vyžadovaných zákonem.

e) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, Společnost mu tuto
informaci předloží bez zbytečného odkladu.
f)

Subjekt údajů může požádat Společnost o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně
osobních údajů. Subjekt údajů může požádat o odstranění stavu vzniklého zpracováním
osobních údajů, které je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Cookies
a) Tyto webové stránky, samotná služba Sloneek, emailové zprávy, online služby, reklamy a
interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.
b) Cookie je soubor, který prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do vašeho
prohlížeče. Účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli
internetové stránky a službu Sloneek tak, aby jejich používání bylo přizpůsobeno zvyklostem
uživatele.

3. Ukládání dat
a) Služba Sloneek využívá služeb poskytovatelů hardwaru, síťového připojení a dalších
technologií nezbytných pro správný běh aplikace. Všechna data, která si do našich databází
uložíte, jsou pouze Vaše a Vy k nim máte všechna práva a odpovědnost za ně.
b) Internetové stránky, produkty, aplikace a služby společnosti Trade Design, s.r.o., mohou
obsahovat odkazy na internetové stránky, produkty a služby třetích stran. Údaje
shromažďované třetími stranami, které mohou zahrnovat např. údaje o poloze nebo
kontaktní údaje, se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

4. Otázky týkající se ochrany osobních údajů
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky týkající se Zásad ochrany osobních údajů Společnosti,
kontaktujte nás. Společnost může své Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. V takovém
případě Vás budeme informovat prostřednictvím elektronické komunikace, na našem webu, nebo
přímo ve službě Sloneek.

Poslední aktualizace dne 1.11.2020.

