Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), tímto dobrovolně udělujete
společnosti Hyperia s.r.o., IČO: 47136961, se sídlem Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina, Slovenská
republika, zapsaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka č. 59029/L (dále jen „Správce“),
souhlas se zpracováním, uchováním a shromažďováním Vašich osobních údajů, jejich zařazením do
databáze Správce, a to v souladu s níže uvedeným.

1.

Zpracovávané osobní údaje

Správce na základě Vašeho souhlasu shromažďuje a zpracovává všechny údaje, které jste vložili do
formuláře na webových stránkách Správce, Vaši IP adresu a tzv. useragent údaje, např. údaje o
typu/verzi prohlížeče a typu/verzi operačního systému. Prosíme, berte na vědomí, že Správce nemusí
zpracovávat všechny uvedené údaje.

2.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje se zpracovávají k evidenci pro účely nabízení a poskytování zboží nebo
služeb Správce, případně též smluvních partnerů Správce. Vámi poskytnuté osobní údaje se budou
dále zpracovávat pro účely zasílání obchodních sdělení emailem, telefonicky, pomocí zpráv SMS
anebo prostřednictvím jiných elektronických prostředků, dále pro účely reklamní a marketingové
činnosti a propagace zboží, služeb či značky Správce, případně smluvních partnerů Správce.
Poskytnuté osobní údaje budou dále zpracovávány pro interní administrativní účely Správce přímo
související s podnikatelskou činností Správce, pro personalizaci, zkvalitnění a další rozvoj zboží a
služeb Správce.

3.

Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům zpracování osobních
údajů, jedná se tak o zpracování všech osobních údajů potřebných pro splnění daného účelu, zejména
adresných a identifikačních údajů.

4.

Období zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, případně
do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. S ohledem na to, že služby naší společnosti
spočívají v poskytování informací a nabídek služeb na dobu neurčitou, období zpracování osobních
údajů skončí ukončením využívání našich služeb. V případě zájmu o ukončení využívání našich služeb
nás, prosím, kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Zpracování osobních údajů po skončení
stanoveného období nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu je možné pouze v případech,
stanovených právními předpisy.

5.

Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění
formuláře na webových stránkách Správce. Správce může získat osobní údaje i od propojených osob, a
to v rozsahu a pro účely použití, jež umožňují právní předpisy.
Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a
nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do
formuláře vložila. Žádáme Vás o aktualizaci údajů, a to prostřednictvím oznámení změny zaslaného na
adresu uvedenou v čl. 13 níže.

6.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, s nimiž Správce
uzavře(l) smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením § 6 zákona o ochraně
osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vašich osobních údajů naleznete na adrese:
www.hyperia.sk/l/cz/osobniudaje/zpracovatele
Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na
Správcem pověřené zpracovatele.
Vaše osobní údaje jsou uchovávané v elektronické podobě, na serverech Správce nebo třetí strany –
provozovatele serveru. Zpracovávané osobní údaje Správce nepředává do států, které nejsou členy EU.

7.

Zpřístupnění osobních údajů

Správce může sdílet Vaše osobní údaje s obchodními partnery Správce (příjemci), jejichž zboží nebo
služby prostřednictvím formuláře poptáváte. Jedná se o nezbytnou součást procesu poskytnutí
požadovaného zboží nebo služby. Údaje mohou být předány také dalším kategoriím příjemců
uvedeným v podmínkách zpracování osobních údajů. Seznam příjemců, kteří nejsou zpracovateli,
naleznete na adrese: www.hyperia.sk/l/cz/osobniudaje/prijemci

8.

Ochrana osobních údajů

Správce zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické prostředky ochrany (bezpečnostní
software, hesla) i fyzickou ochranu osobních údajů (alarm, omezení přístupu neoprávněným osobám
apod).

9.

Vaše práva jako subjektu zpracovávaných osobních údajů

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte právo na přístup k informacím o zpracování Vašich
osobních údajů k výše uvedeným účelům. Požádáteli o to Správce, sdělí Vám bez zbytečného
odkladu informace v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů, zejména jaké údaje o Vás
Správce zpracovává, pro jaký účel a jak je získal.
Správce má právo za poskytnutí informace od Vás požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce nebo zpracovatel, ve smyslu § 21 zákona o ochraně
osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné

s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, případně
požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.
Se svými oprávněnými žádostmi se můžete obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Za účelem využití svých práv můžete kontaktovat Správce v souladu s čl. 13 níže.

10. Dobrovolnost
Tento souhlas udělujete Správci dobrovolně a máte právo ho kdykoliv písemně odvolat, vyjma souhlasu
se zpracováním elektronické adresy, který jste oprávněni odvolat prostřednictvím adresy
ou@hyperia.sk.
Upozorňujeme, že Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, které mu poskytnete, i bez Vašeho
souhlasu v případech, kdy tak stanoví právní předpis. Dále Vás upozorňujeme, že odmítnutí Vašeho
souhlasu se zpracováním Vašich údajů za účelem poskytování zboží nebo služeb Správce, případně
též smluvních partnerů Správce, bude mít za následek neposkytnutí takových služeb, a současně Vás
Správce při odmítnutí souhlasu nebude schopen informovat o dalších službách a jiných novinkách.

11. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační
společnosti“), tímto udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, týkajících se podnikatelské
činnosti Správce, a to prostřednictvím Vaší elektronické adresy.
Výše uvedený souhlas je udělen dobrovolně a Vy jste oprávněni jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to
odhlášením se z odběru obchodních sdělení „kliknutím“ na odkaz uvedený v obchodním sdělení.
Správce, po obdržení odvolání Vašeho souhlasu, v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona o
některých službách informační společnosti, Vám obchodní sdělení dále nebude zasílat.

12. Souhlas s ukládáním souborů „cookies“
Tímto udělujete souhlas s ukládáním a zpracováním malých textových souborů zasílaných z webových
stránek Správce ukládaných ve Vašem počítači (dále jen „cookies“). Cookies jsou využívány pro
vytváření statistických údajů, pro analýzu návštěvnosti stránky, k personalizaci služeb apod. Cookies
nelze použít k získání dat z Vašeho pevného disku. Pokud si nepřejete ukládat cookies webových
stránek Správce na Váš počítač, lze toto ukládání zakázat přímo nastavením Vašeho webového
prohlížeče. Dovolujeme si Vás pouze upozornit, že zakáz cookies může ovlivnit funkčnost webových
stránek Správce a Vaše zkušenosti při používání těchto stránek.

13. Kontakt na Správce
Za účelem využití Vašich práv podle § 12 a § 21 zákona osobních údajů (čl. 9 výše) nebo za účelem
žádosti o změnu či likvidaci Vašich osobních údajů využijte prosím adresu ou@hyperia.sk

