
Osobní údaje

Vzhledem k nabytí účinků nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao

volném pohybu takových údajů, zveřejňujeme tyto informace, na základě kterých se dozvíte,

jaké údaje zpracováváme, na co je používáme, jak je chráníme a jak umíte ovlivnit jejich

další používání.

Informace, které shromažďujeme a jejich použití

Abychom mohli všem našim uživatelům poskytnout lepší služby, shromažďujeme od nich při

registraci na webu smartgreenmobility.eu některé informace. Při registrování je pro další

komunikaci a správnou funkcionalitu všech funkcí nutné vyplnit jméno, příjmení a e-mailovou

adresu. Tento rozsah osobních údajů bude použit pro účely navázání kontaktu a účely

přímého marketingu.

Kromě těchto údajů je k zajištění plné funkčnosti webu potřebné používání tzv. cookies –

krátké textové soubory ukládané do návštěvníkova počítače prostřednictvím webového

prohlížeče, které umožňují uložit si údaje uživatele webu (zapamatuje si, například, jaké

články jste v rámci webu navštívili), sledovat chování uživatele a na základě něj

přizpůsobovat obsah nebo přizpůsobit reklamy na stránce podle těchto informací. Používání

cookies mají možnost návštěvníci webu povolit při první návštěvě webu pomocí lišty

zobrazené ve spodní části stránky. Pokud návštěvník používání cookies na našem webu v

minulosti povolil a časem změnil názor, může cookies na svém počítači vymazat. Při

případné opětovné návštěvě našeho webu bude znovu vyzván k odsouhlasení používání

cookies.

Zabezpečení osobních údajů

Intenzivně pracujeme na tom, abychom web i jeho uživatele ochránili před neoprávněným

přístupem a neoprávněným pozměňováním, zpřístupněním nebo zničením informací, které

uchováváme. WordPress databáze s osobními údaji uložená na serverech společnosti

VSHosting je chráněna firewallem a přístup k ní je možný pouze s uživatelským jménem a

heslem. Bližší informace o ochraně dat na hostingu naleznete na tomto odkazu. Jak chrání

data společnost, která spravuje naše domény se dozvíte zde.

https://vshosting.cz/blog/gdpr-z-pohledu-hostingu-nejcastejsi-otazky-nasich-klientu
https://www.websupport.sk/blog/2018/05/sme-pripraveni-na-gdpr/


Souhlas s používáním informací registrovaných uživatelů

Společnost Virtual Studio spol. s r. o., sídlem Pod kanálem 38, 038 61 Lipovec, IČ: 46 943

994 (v tomto souhlasu dále jen jako Provozovatel“) na základě tohoto, uděleného souhlasu

bude tedy zpracovávat následující rozsah Vašich osobních údajů:

● jméno,

● příjmení,

● e-mailová adresa,

přičemž tento rozsah osobních údajů bude použit pro účely navázání kontaktu a účely

přímého marketingu. Provozovatel poskytnuté osobní údaje na základě tohoto souhlasu

nebude zpracovávat pro jiný účel, než jsou ty, uvedené v souhlasu.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, stejně jednoduchým způsobem, jak byl poskytnut.

Stačí se přihlásit do svého profilu, kde zvolíte možnost „Vymazat účet“. Tímto se odstraní

váš účet na webu smartgreenmobility.eu a všechny vaše osobní údaje budou vymazány a

nebudou dále zpracovávány za účelem, ke kterému jste před tím vyjádřili s jejich

zpracováním svůj souhlas.

Žádost o poskytnutí informací o osobních údajích

Pokud jste registrovaný uživatel, po přihlášení se do svého profilu můžete pomocí formuláře

požádat o poskytnutí informace, které vaše osobní údaje vedeme, zpracováváme a za jakým

účelem.

Často kladené otázky a odpovědi

1. Otázka:
Jaké jsou identifikační a kontaktní údaje provozovatele?

Odpověď: Virtual Studio, spol. s r. o., sídlem Pod kanálem 38, 038 61 Lipovec, IČ: 46 943

994. Kontaktní údaje: e-mail: hello@smartgreenmobility.eu

2. Otázka:
Má provozovatel pro účel zpracování mých osobních údajů svého zástupce?

Odpověď: Ne, nemá. Provozovatel má sídlo na území České republiky, tedy zástupce nemá

ustanoveného.

3. Otázka:
Má provozovatel určenou odpovědnou osobu?

Odpověď: Ne nemá, nakolik se tato povinnost na něj nevztahuje. Pro účely řešení otázek,

podnětů nebo jakékoliv jiné komunikace, která se týká Vašich osobních údajů můžete



kontaktovat přímo provozovatele na kontaktech: e-mail:

Michal{zavináč}smartgreenmobility.eu

4. Otázka:
Jaký je účel zpracování mých osobních údajů a právní základ tohoto zpracování?

Odpověď: Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely: navázání kontaktu a účely přímého

marketingu. Jako právní základ tohoto zpracování slouží Váš souhlas, který prostřednictvím

zaškrtnutí jasně a zřetelně označeného pole se svým textem vyjadřujícím tento souhlas

může každý zájemce svobodně poskytnout provozovateli. Stejně jednoduše lze kdykoli tento

souhlas odvolat.

5. Otázka:
Jaké jsou oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany, pokud jsou osobní údaje

zpracovávány za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany?

Odpověď: Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, jako jsou v odpovědi na

otázku č. 3. 4 uvedené a tedy osobní údaje se nezpracovávají pro účely oprávněných zájmů

provozovatele nebo třetí strany.

6. Otázka:
Jaké jsou identifikační údaje příjemce nebo kategorií příjemců, kterým se moje osobní údaje

poskytují?

Odpověď: Provozovatel Vaše osobní údaje neposkytuje dalšímu příjemci, kategorii příjemců

nebo třetí osobě. Vaše osobní údaje využívá ke stanovenému účelu výlučně provozovatel.

7. Otázka:
Zamýšlí provozovatel přenášet mé osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní

organizace?

Odpověď: Ne, Vaše osobní údaje nebudou nikdy přenášeny do třetí země nebo mezinárodní

organizace. Vaše osobní údaje využívá výlučně provozovatel a to v rozsahu a stanoveném

účelu, jak jste k tomu udělili svůj souhlas.

8. Otázka:
Jak dlouho budou mé osobní údaje uchovávány u provozovatele?

Odpověď: Vaše osobní údaje bude provozovatel využívat ke stanovenému účelu a v

určeném rozsahu do momentu, kdy svůj souhlas s jejich zpracováním neodvoláte, co

můžete udělat kdykoli.

9. Otázka:
Jaké mám jako dotyčná osoba, tedy osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají základní

práva?

Odpověď: Jako dotyčná osoba, jejíž osobní údaje provozovatel zpracovává můžete kdykoli

tohoto požádat o přístup k Vašim osobním údajům, bude Vám tedy sděleno jako osobní

údaje o Vás zpracováváme, k jakému účelu a na jakém právním základě. K získání těchto



informací můžete využít kontaktní údaje provozovatele uvedené v odpovědi na otázku č. 2.

1. Zároveň máte právo, aby Vaše osobní údaje byly vedeny ve správném složení a aktuální

(právo na opravu osobních údajů). Také máte jako dotyčná osoba právo na vymazání svých

osobních údajů, stačí pokud si již dále nepřejete, aby provozovatel Vaše osobní údaje

zpracovával a odvoláte svůj souhlas postupem, jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 3.

10.

Máte také právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud:

budete namítat správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli

ověřit správnost Vašich osobních údajů,

zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání

osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,

provozovatel již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování Vašich osobních údajů, ale

potřebuje je dotyčná osoba k uplatnění právního nároku, nebo

dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1, a to až do ověření, zda

oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Vás, jako

dotyčné osoby.

Jako zúčastněná osoba máte také právo namítat zpracování osobních Vašich osobních

údajů, což znamená, že máte právo namítat zpracování osobních údajů z důvodu týkajícího

se Vaší konkrétní situace prováděné podle § 13 odst. 2. 1 písm. e) nebo písm. f) včetně

profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat Vaše

osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních

údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního

nároku. Máte také právo namítat zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem

přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

Pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu,

provozovatel dále osobní údaje za účelem přímého marketingu nesmí zpracovávat. Dotčená

osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, z důvodů týkajících se

její konkrétní situace, kromě případů, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění

úkolu z důvodů veřejného zájmu, pokud se osobní údaje zpracovávají pro vědecký účel, pro

účel historického výzkumu nebo pro statistický účel podle § 78 ods. 8.

Od provozovatele také máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu a takto získané osobní údaje můžete přenášet k

jinému provozovateli. Vaše osobní údaje Vám zpřístupníme ve formě, jaké si požádáte,

nejčastěji v tabulkové struktuře ve formátu PDF.

Pro případy otázek nebo jiných poptávek nad rámec uvedených otázek a odpovědí nebo

uplatňování Vašich práv spojených s Vašimi osobními údaji, můžete nás kdykoli kontaktovat

na našich kontaktních údajích, které jsou uvedeny v odpovědi pod otázkou č. 2. 1.



10. Otázka: Mohu svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů, který jsem Vám

poskytl kdykoli odvolat?

Odpověď: Ano, souhlas můžete kdykoli odvolat, stejně jednoduchým způsobem, jak byl

poskytnut. Stačí se přihlásit do svého profilu, kde zvolíte možnost „Vymazat účet“. Tímto se

odstraní váš účet na webu smartgreenmobility.eu a všechny vaše osobní údaje budou

vymazány a nebudou dále zpracovávány za účelem, ke kterému jste před tím vyjádřili s

jejich zpracováním svůj souhlas.

11. Otázka:
Mohu v souvislosti s ochranou mých osobních údajů podat podnět nebo návrh na příslušný

státní orgán, který by prověřil legalitu postupu provozovatele při zpracování mých osobních

údajů?

Odpověď: Ano, můžete podat podnět k zahájení řízení, kterým se prověří, zda došlo k

porušení Vašich práv při zpracovávání Vašich osobních údajů nebo zda došlo k porušení

zákona (zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.). Návrh se podává na Úřad na ochranu osobních

údajů, sídlem Růžová dolina 10, 821 09 Bratislava, e-mail: info@uvo.gov.sk, tel.: 421 02

50264 111.

12. Otázka:
Je poskytování osobních údajů v tomto případě zákonným nebo smluvním požadavkem?

Jsem povinen mé osobní údaje poskytnout a jaké jsou následky, pokud je neposkytnu?

Odpověď: Vámi poskytované osobní údaje v rozsahu: navázání kontaktu a účely přímého

marketingu se děje výlučně na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. V tomto případě

tedy nejde o zákonný požadavek (tedy ze zákona nevyplývá, že by měl provozovatel právo

na přístup k Vašim osobním údajům) a nejde ani o smluvní požadavek (tedy Vaše osobní

údaje nejsou potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy). Jako dotyčná osoba, jejíž osobní

údaje provozovatel zpracovává nejste povinna poskytnout k jejich zpracování svůj souhlas, v

takovém případě se jejich zpracování ani nezačne. Kdykoli můžete svůj souhlas odvolat, jak

to uvádí odpověď na otázku č. 3. 10. Následek neposkytnutí souhlasu se zpracováním

Vašich osobních údajů není žádný. Pokud souhlas neposkytnete, nezačnou se Vaše osobní

údaje ani zpracovávat.

13. Otázka:
Využívá nebo aplikuje provozovatel automatizované individuální rozhodování včetně

profilování?

Odpověď: Ne, tyto formy a postupy podle § 28 zákona (zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.)

provozovatel neuplatňuje a neaplikuje.


