zásady zpracování
osobních údajů
společnost, webové stránky a zpravodajské portály
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (dále jen „společnost“),
která provozuje webové stránky a zpravodajské portály, bude zpracovávat
Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
Společnost prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány
za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Schváleno Správní radou společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. dne 10. dubna 2018.

Zásady zpracování osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů
společnost, webové stránky a zpravodajské portály
Společnost je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679)
(dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá
(i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné
společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu
nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím webových stránek a zpravodajských portálů
nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.
V rámci společnosti zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti
s využíváním našich služeb. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci
(v případě, že je tato funkce veřejnosti dostupná) k některé z našich služeb:










Email
Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)
Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie
(pokud si je umístíte ke svému účtu, jen v případě, že je tato funkce veřejnosti dostupná)
Věk
Telefonní číslo (výjimečně)
IČO, DIČ (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
Čas a datum
Číslo účtu (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:




IP adresa
soubory cookies (v případě online služeb)
případně jiný online identifikátor

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat
Vaše uživatelské účty (v případě, že je tato funkce veřejnosti dostupná) k našim službám,
abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby
bezplatné či placené (včetně administrace), a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat
bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.
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Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:







zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů
provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním
potřebám
získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení
výhercům
zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran
(odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby,
pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval) a obsahových
newsletterů a týdeníků do Vašich e-mailů.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme
a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.
Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti
a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby,
kterou využíváte nebo jste využívali jsou:









osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií,
které pro naše služby využíváme;
osoby, které Vám doručují naše služby v rámci marketingových akcí;
osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webových
stránek a zpravodajských portálů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí,
seminářů atd.
inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze
pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv
a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky,
a dále po dobu, po kterou je společnost povinna jakožto správce uchovávat podle obecně
závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních
případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů.
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Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:










Plnění smluvního vztahu - do odvolání
Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
- max. 6 měsíců
Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia - do odvolání
Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:









právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně
osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem
prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní
opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona
je veškerá komunikace s Vámi monitorována.
V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším
zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail reditelstvi@studio-sta.cz.
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