Zásady ochrany osobních údajů pro
IPCO
XIXOIO a.s., společnost založená dle práva České republiky, identifikační číslo 073 66 949,
se sídlem Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika ("my" nebo
"naše") respektuje vaše soukromí ve vztahu k jakýmkoliv informacím, které může
shromažďovat při provozování webové stránky https://www.ipco.io/, mobilní webové stránky,
související mobilní aplikace či jiného souvisejícího kanálu (vše dohromady “Stránka” nebo
“Stránky”). Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, dále jen “GDPR”).
Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") vás informují o našich zásadách týkajících
se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů při používání našich Stránek
a volbách, které jste v souvislosti s těmito údaji učinili.
Datum poslední změny: 23. listopad 2018

Informace, které shromažďujeme
Za účelem poskytování našich služeb můžeme potřebovat shromažďovat vaše osobní údaje.
Nezbytné údaje shromažďujeme na našich Stránkách prostřednictvím různých formulářů.
Odesláním vyplněného formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních
údajů. Můžeme vás požádat o poskytnutí osobně identifikovatelných údajů, např. vašeho
celého jména, emailové adresy, telefonního čísla, země původu a obdobných. Pokud chcete
využívat naše služby jako společnost, můžeme vás požádat také o údaje o vaší společnosti,
např. název společnosti, země původu, identifikační číslo, datum založení společnosti,
předmět podnikání, průvodní dopis, webové stránky a obdobné.
Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem provozování a udržování
našich Stránek a poskytování našich služeb. Osobní údaje zpracováváme na základě
vašeho souhlasu.
Komunikace
V případě, že nám pošlete jakoukoliv žádost nebo s námi budete jakýmkoliv jiným způsobem
komunikovat, zpracujeme vaše osobní údaje spolu s veškerými informacemi, které nám
poskytnete, abychom mohli váš požadavek zpracovat a odpovědět na něj. Osobní údaje
zpracováváme na základě vašeho souhlasu.
Newsletter
Máte možnost udělit nám souhlas se zasíláním marketingových informací a nabídek služeb
prostřednictvím e-mailu ("Newsletter"). Můžete tak učinit odesláním příslušného formuláře,
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který lze nalézt na našich Stránkách nebo nám můžete svůj výslovný souhlas s odesláním
Newsletteru poskytnout při odeslání jiného formuláře.
Pro účely Newsletteru shromažďujeme vaše jméno a e-mailovou adresu.
Data o užívání
Při používání našich Stránek od vás shromažďujeme údaje o tom, jak k nim přistupujete a
jak je používáte (“Data o užívání”). Tato Data o užívání mohou obsahovat například
informaci o adrese internetového protokolu počítače (např. Adresu IP), typ prohlížeče, verzi
prohlížeče, stránky, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto
stránkách, identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Předávání dat
Vaše osobní údaje mohou být předávány do - a udržovány na - počítačích umístěných mimo
váš stát, provincii, zemi nebo jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů
vaší jurisdikce.
Když nám poskytnete vaše osobní údaje po udělení souhlasu s těmito Zásadami, vyjadřuje
souhlas také s takovým převodem.
Učiníme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude
zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami a nebude docházet k přenosu vašich
osobních údajů do organizace nebo země, pokud nejsou zavedeny odpovídající kontroly,
včetně zabezpečení vašich osobních údajů a dalších informací.
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU a/nebo EHP (Evropský hospodářský
prostor).

Uchovávání dat
Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro výše uvedené účely budou uchovávány po
dobu 5 let od jejich přijetí nebo do doby, kdy odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Zpřístupnění osobních údajů
Osobní údaje uchováváme v soukromí se zajištěním maximální bezpečnosti. Pro zajištění
kvality našich služeb si najímáme dodavatele, kteří nám poskytují organizační,
marketingové, technické a poradenské služby, jako jsou například:
●
●
●

poskytovatelé marketingových služeb;
poskytovatelé technických a IT služeb, včetně infrastruktury a hostingu;
externí poradenské služby.
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Našim dodavatelům zpřístupňujeme pouze osobní údaje nutné pro poskytování výše
uvedených služeb. Bezpečnost osobních údajů, které zpřístupníme našim dodavatelům, je
zajištěna smluvními závazky, včetně dohod o mlčenlivosti.
V případech předpokládaných zákonem můžeme být povinni zveřejnit některé osobní údaje
státním orgánům, zejména orgánům finanční správy.

Zabezpečení dat
Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale nezapomeňte, že žádný způsob
přenosu dat přes internet nebo jakýkoliv způsob elektronického ukládání dat není absolutně
bezpečný. I když se snažíme používat ty nejlepší dostupné prostředky k ochraně vašich
osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které neprovozujeme. Pokud
kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně vám
doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů všech
navštívených stránek.
Nemáme žádnou kontrolu nad, a nepřebíráme žádnou odpovědnost za, obsah, zásady
ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Omezení věku
Naše Stránky nejsou určené ani vhodné pro osoby mladší 18 let. V žádném případě vědomě
neshromažďujeme jakékoliv osobní údaje osob mladších 18 let.
Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní
údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od osoby mladší
18 let bez ověření souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, podnikneme kroky k
odstranění těchto informací z našich serverů.

Práva subjektů údajů
Pokud se nacházíte v EU, máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato
práva: (1) právo na přístup k osobním údajům, (2) právo na opravu nepřesných osobních
údajů, (3) právo na omezení zpracování osobních údajů, (4) právo na vymazání osobních
údajů (právo být zapomenut), (5) právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, (6)
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, (7) právo na přenositelnost osobních
údajů a (8) právo podat stížnost orgánu dozoru.
Když podáte žádost o uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv, potřebujeme ověřit vaši
totožnost. Žádost zasílejte na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.
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Právo na přístup k osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo obdržet na požádání informace o
zpracování osobních údajů a kopii zpracovávaných dat.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů
Pokud považujete vaše osobní údaje za nepřesné, zastaralé nebo jinak nesprávné, máte
právo nás kontaktovat a my zajistíme řádnou nápravu.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
V případech předpokládaných v článku 18 GDPR, např. pokud jsou zpracovávané osobní
údaje nepřesné nebo máte námitky proti zpracování, máte právo na omezení zpracování.
Po dobu omezení se osobní údaje ukládají pouze u nás a nesmí být bez vašeho souhlasu
předmětem žádné jiné operace. Omezení zpracování trvá po dobu trvání jakékoliv výše
popsané situace. Budete informováni o ukončení tohoto omezení.
Právo na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut)
V případech předpokládaných v článku 17 GDPR, např. pokud odvoláte svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů nebo jejich zpracování již není nutné, máte právo na jejich
vymazání.
Nicméně v některých případech je právo na vymazání omezeno. Například osobní údaje
zpracovávané za účelem splnění zákonných povinností, které jsou nám uloženy, nesmějí být
vymazány před uplynutím doby uchovávání stanoveného zákonem.
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů a/nebo pro účely
přímého marketingu můžete podat odůvodněnou námitku proti zpracování osobních údajů.
Důvody námitky budou posouzeny a o rozhodnutí budete informováni prostřednictvím
zvoleného komunikačního prostředku.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu můžete tento souhlas kdykoli
odvolat.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud zpracovávání osobních údajů, které jste poskytli, je založeno na souhlasu nebo na
základě smlouvy a je prováděno zcela automatizovaně a osobní údaje jsou uloženy ve
strukturovaném, strojově čitelném formátu, máte právo tyto osobní údaje obdržet ve
strukturovaném, strojově čitelném formátu.
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Právo podat stížnost orgánu dozoru
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, máte
právo podat stížnost orgánu dozoru v místě vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo v
místě údajného protiprávního jednání.

Pravidla pro užívání cookies
Chcete-li získat informace o cookies a o tom, jak je používáme, přečtěte si prosím naše
Pravidla pro užívání cookies.

Změny těchto Zásad
Vyhrazujeme si právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu provádět změny těchto Zásad. O
případných změnách vás budeme informovat změnou data v kolonce “Datum poslední
změny” a jiným vhodným způsobem (např. upozorněním na Stránce). Jakékoliv změny či
úpravy těchto Zásad vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných či upravených
Zásad na Stránce. Užíváním Stránky se vzdáváte práva na upozornění o každé konkrétní
změně či úpravě.
Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste vždy měli ty nejaktuálnější
informace. Používáním Stránky po zveřejnění změněných či upravených Zásad dáváte
najevo, že jste si nové Zásady přečetli a jste tedy obeznámeni s nejaktuálnější verzí těchto
Zásad a že přijímáte změny či úpravy těchto Zásad.

Kontaktní údaje
Můžete nám položit jakékoli otázky a/nebo uplatnit některá z výše uvedených práv pomocí
prostřednictvím některého z následujících kontaktů:
●
●

Email: support@ipco.io
Adresa: Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, CZ
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