ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pokud jste naším klientem nebo návštěvníkem
webu, svěřujete nám své osobní údaje. Je v našem zájmu, abychom vaše údaje chránili,
jak nejvíce to je možné. Ať kvůli legislativě ČR, tak pro ochranu vašeho soukromí.
Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které je dobré znát v
souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation - Nařízení o ochraně osobních
údajů).

Soukromí v e-commerce
Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje
nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny
nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti. S výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke
splnění požadavku, např. zaslání objednávky.

Kdo je správce?
Tvůrcem projektu www.TvujBonusKlub.cz a zároveň provozovatelem těchto webových
stránek je DA&DB czech projekt s.r.o., IČ: 01995952, Plzeňská 157/98, Praha 5, 150 00,
který je certifikován úřadem pro ochranu osobních údajů v ČR (www.uoou.cz), aby mohl
s kontakty nakládat.

Sběr informací
Shromažďujeme od vás informace při vyplnění formuláře na našich webových stránkách.
Shromážděné informace zahrnují vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní
číslo a město, ve kterém se zdržujete. Kromě toho automaticky dostáváme a
zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributů
softwaru i hardwaru a navštívené stránky.

Použití informací
Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:
•
•
•
•
•
•

Personalizaci vašich zkušeností a reakce na vaše individuální potřeby
Poskytování personalizovaného obsahu pro reklamní účely
Zlepšení vývoje našich webových stránek v rámci projektu
Zlepšení služeb zákazníkům a vašich potřeb za účelem podpory
Kontaktování prostřednictvím emailu nebo telefonního hovoru
Správu soutěže, propagace a průzkumy různých druhů

Ochrana informací
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich
osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených formou online používáme
nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří
jej potřebují k výkonu práce (například účetnictví nebo zákaznický servis). Počítače a
servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na webové stránky a identifikují opakované návštěvy.
Navíc, naše cookies zvyšuje uživatelský zážitek pomocí cílení na zájmy uživatele. Použití
cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na
našich stránkách. Používáme jej především k rychlému načtení obsahu, což znamená, že
jakmile jednou navštívíte naše webové stránky, budou se vám následně načítat rychleji.

Zveřejnění informací třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme
třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem
našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou,
že tyto informace jsou důvěrné. Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit,
zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu,
situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování
našich podmínek nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Neosobní data však
mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely a reklamní nebo jiné
použití.

Jak nás můžete kontaktovat?
Pokud se na nás budete chtít obrátit, můžete nás kontaktovat na emailové adrese:
tvujbonusklub@gmail.com Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů
splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména
zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního předpisu, a to
především u oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností či uděleného
souhlasu
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů
• umožníme vám přístup k hodnotnému obsahu a budeme vás podporovat v
uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Odhlášení
Poskytnutou emailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se
vaší objednávky, občasným důležitým sdělením atd. Pokud se kdykoliv budete chtít
odhlásit od přijímání budoucích emailů, v dolní části každého emailu naleznete podrobný
návod pro odhlášení.

Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí a berete plně
na vědomí, že můžeme vaše kontakty používat za účelem telefonického kontaktování,
v rámci zasílání důležitých informací a novinek nebo pro statistické účely. V případě
jakýchkoliv otázek se na nás prosím obraťte.

Zdravíme Vás jménem Bonus Klubu,
Petr Schuska, zakladatel.

