Zásady ochrany osobních údajů
1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby
1.1 Děkujeme za Váš zájem o pronájem licence RS TIPMARKER. Níže vás informujeme o nakládání s
vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí
kterých můžete být osobně identifikováni.
1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o
ochraně údajů (GDPR) je Robert Tongel, Jungmannova 1168, Kadaň 432 01, Česká republika, email:
info@tipmarker.cz. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba,
která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.
1.3 Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu
(např. Objednávek nebo dotazů odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo TLS šifrování.
Šifrované připojení můžete rozpoznat řetězcem „https://“ a symbolem zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našich webových stránek
Používáte-li náš web pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak
neposkytnete informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv.
„Soubory protokolu serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující údaje, které
jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli web zobrazit:
•
•
•
•
•
•

Datum a čas v době přístupu
Množství dat odeslaných v bajtech
Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
Použitý prohlížeč
Použitý operační systém
Použitá IP adresa (v případě potřeby anonymní formou)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu
o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Data nebudou předávána ani použita jiným
způsobem. Vyhrazujeme si však právo zkontrolovat soubory protokolu serveru zpětně, pokud existují
konkrétní náznaky neoprávněného a nebo nezákonného použití.

3) Cookies
Abychom zpříjemnili návštěvu našeho webu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na
různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení.
Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po zavření
prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a
umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš
prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny,
shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a

umístění, jakož i hodnoty IP adresy v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie jsou automaticky
smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.
Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, kteří nám pomohou učinit náš web zajímavějším. Za
tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek ukládají také cookies od partnerských
společností (soubory cookie třetích stran).
Jedná se například o společnosti:
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND
SEZNAM a.s., Radlická 3294/10, Praha
Vezměte prosím na vědomí, že si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o
nastavení souborů cookie a rozhodnout se jednotlivě, zda je přijmout nebo vyloučit přijímání
souborů cookie v určitých případech nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje
nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje,
jak můžete změnit nastavení souborů cookie.
Upozorňujeme, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud nebudou soubory
cookie přijímány.

4) Kontakt s námi
Osobní údaje se shromažďují, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře
nebo e-mailu). Která data se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze vidět z příslušného
kontaktního formuláře. Tato data jsou uložena a použita výhradně za účelem zodpovězení vašeho
požadavku nebo pro kontaktování vás a související technické správy. Právní základ pro zpracování
údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6
odst. 1 písm. b GDPR. Vaše data budou vymazána po konečném zpracování vaší žádosti, pokud lze
vyvodit z okolností, že daná záležitost byla konečně vyjasněna a za předpokladu, že neexistují žádné
zákonné požadavky na uchovávání.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy
Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud
nám je poskytnete při uzavření smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou
shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je
možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje,
které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po ukončení smlouvy nebo
smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data dočasně uchována s ohledem na doby
uchovávání podle daňových a obchodních zákonů a po uplynutí této doby budou vymazána.

6) Využití vašich údajů pro přímou reklamu
6.1 Zaregistrujte se k odběru novinek
Pokud se při první objednávce zaregistrujete k odběru novinek, budeme vám pravidelně zasílat
informace o našich nabídkách. Jedinou povinnou informací pro zasílání novinek je vaše e-mailová
adresa. Poskytnutí jakýchkoli dalších údajů je dobrovolné a používá se k osobnímu oslovení.
Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl.
6 odst. 1 písm. GDPR. Při registraci k odběru novinek ukládáme vaši IP adresu zadanou
poskytovatelem internetových služeb a datum a čas registrace, abychom mohli sledovat možné
zneužití vaší e-mailové adresy k pozdějšímu datu. Údaje, které shromažďujeme při registraci k
odběru novinek, budou použity pouze pro tyto účely. Odběr novinek můžete kdykoli zrušit zasláním
e-mailu. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě odstraněna z našeho informačního
seznamu pro odesílání novinek. Zrušením odběru novinek, nám nezaniká právo používat vaší emailovou adresu nadále k zasílání nutných informačních či obchodních sdělení ve smyslu upozornění
čekající platbu, expiraci domény a všech dalších nutných sdělení pro správný chod našeho redakčního
systému.

7) Zpracování dat pro zpracování objednávek
Pokud si vyberete způsob platby od poskytovatele platebních služeb, platba bude zpracována
prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, kterému poskytneme informace, které jste
poskytli během procesu objednávání, a informace o vaší objednávce (jméno, Adresa, IBAN, BIC,
částka faktury, měna a číslo transakce). Vaše data budou předávána pouze za účelem zpracování
plateb s poskytovatelem platebních služeb a pouze v míře nezbytné pro tento účel.
8) Použití sociálních médií: videa
Použití videí YouTube
Tento web používá funkci vkládání YouTube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele
„Youtube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04
E5W5, Irsko („Google“).
Používá se zde rozšířený režim ochrany dat, který podle poskytovatele začne ukládat informace o
uživateli až při přehrávání videa. Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube,
poskytovatel „Youtube“ používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů.
Podle „YouTube“ se používají mimo jiné k zaznamenávání video statistik, zlepšení uživatelsky
přívětivosti a předcházení zneužívajícím praktikám. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše
údaje při kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byl váš profil YouTube
přiřazen, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří
nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Takové hodnocení se provádí zejména v
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Lit.f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při
zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo designu jejích webových stránek

podle potřeb. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky a pro jejich
uplatnění musíte kontaktovat YouTube. Při používání YouTube mohou být osobní údaje přenášeny
také na servery společnosti Google LLC.
Bez ohledu na to, zda se vložená videa přehrávají, se při každém přístupu na tento web naváže
připojení k síti Google, což může bez našeho vlivu vyvolat další operace zpracování dat.
V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google
LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje
dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde:
https://www.privacyshield.gov/list

9) Online marketing
Použití sledování konverzí reklam Google
Tento web používá online reklamní program „Reklamy Google“ a v rámci reklam Google také
sledování konverzí z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
(„Google“). Pomocí nabídky reklam Google upozorňujeme na atraktivní nabídky na externích
webových stránkách pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords). Ve vztahu k datům z
reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme proto
zájem ukázat vám reklamu, která vás zajímá, učinit náš web zajímavějším a dosáhnout spravedlivého
výpočtu nákladů na reklamu.
Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven, když uživatel klikne na reklamu umístěnou
společností Google.Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítačovém
systému. Tyto cookies obvykle ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci.
Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google i my
můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník
reklam Google dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím
webových stránek zákazníků reklam Google. Informace získané pomocí převáděcího souboru cookie
se používají k vytváření statistik převodu pro zákazníky reklam Google, kteří se rozhodli pro sledování
konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů,kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na
stránku se značkou pro sledování konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které lze použít
k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete toto použití
zablokovat deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového
prohlížeče v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy
Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu v souladu sdeaktivací
souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v
uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy Google
používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm.f
GDPR. V rámci používání reklam Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery
společnosti Google LLC.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google
LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje
dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde:
https://www.privacyshield.gov/list

10) webové analytické služby
Google (Universal) Analytics
Google Analytics
Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google
Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google Analytics
používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují
analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této
webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) jsou obvykle přeneseny na server Google a uloženy na
tomto serveru, které lze také přenést na servery společnosti Google LLC.
Tento web používá Google Analytics výhradně s příponou „anonymizeIp ()“, které zajišťuje
anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Rozšíření zkrátí vaši IP adresu
od společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o
Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána
na server Google LLC v USA a tam zkrácena. Ve výjimečných případech se toto zpracování provádí v
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze
chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.
Naším jménem společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k
sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu
a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics
nebude sloučena s jinými údaji Google.
Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však
zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.
Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a
souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností
Google stažením pluginu prohlížeče.
V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google
LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje
dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde:
https://www.privacyshield.gov/list

11) Práva subjektu údajů
Příslušný zákon o ochraně údajů vám uděluje komplexní práva na ochranu údajů (práva na informace
a zásahy) odpovědné osobě v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás dále
informujeme:
Zejména máte právo na informace o vašich osobních údajích zpracovávaných námi, o účele
zpracování, kategorií zpracovaných osobních údajů, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly
nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánovaných Období uchovávání nebo kritéria pro stanovení
doby uchovávání, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
stížnost k orgánu dozoru, původ vašich údajů, pokud jsme je od vás nezískali.
Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo doplnění neúplných
údajů, které jsme uložili;
Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky článku 17
odst. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje, zejména pokud je zpracování nezbytné pro uplatnění práva
na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro
uplatnění, uplatnění nebo obranu právních nároků;
Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je zkontrolována správnost
vašich údajů, které jste zpochybnili, pokud odmítnete vymazání vašich údajů z důvodu
neoprávněného zpracování údajů a místo toho Požádejte o omezení zpracování vašich údajů, pokud
potřebujete svá data pro uplatnění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, poté, co již tyto údaje
nepotřebujeme po dosažení účelu, nebo pokud jste podali námitku z důvodů vaší zvláštní situace,
pokud není jisté, zda naše legitimní Důvody převažují;
Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědné osobě, je
povinen údaje opravit nebo vymazat všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny.
Upozorněte na omezení zpracování, pokud to nebude možné nebo nebude vyžadovat nepřiměřené
úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a
strojově čitelném formátu, nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky
proveditelné;
Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli s budoucím účinkem. V případě
zrušení zrušíme dotyčná data okamžitě, ledaže by další zpracování mohlo být založeno na právním
základě pro zpracování bez souhlasu. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě
souhlasu před jeho zrušením;
Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost
dozorčímu orgánu, zejména v případě, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné
prostředky. Členský stát, kde se nacházíte, kde se nachází vaše pracoviště nebo místo údajného
porušení předpisů.

12) Doba uchovávání osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušné zákonné době uchovávání (např. Doby
uchovávání podle obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty budou příslušné údaje běžně
vymazány, pokud již není nutné plnit smlouvu nebo uzavřít smlouvu a nebo nemáme legitimní zájem
na dalším skladování.

