Ochrana osobních údajů
Společnost Profil Media s.r.o, se sídlem Haštalská 6, Praha 1, IČO: 25726501, provozovatel
aplikace Designblok, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“)
bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.
1. Osobní údaje a jejich zpracování
1.1. Kategorie osobních údajů
Pokud jste ji zadal/a a vyslovil/a souhlas, pak shromažďujeme Vámi zadanou
•

e-mailovou adresu

1.2. Účely zpracování osobních údajů:
•

Zprostředkování kontaktu mezi Vámi a vystavovatelem, kterého jste zvolil/a. Abychom mohli zprostředkovat propojení s vybraným vystavovatelem, s nímž jste
vyslovil/a souhlas volbou Chci zůstat v kontaktu, zpracováváme e-mailovou adresu,
která Vámi byla uvedena a předáváme ji Vámi zvolenému vystavovateli.

•

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich
zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

•

Pořádání akcí. Údaje používáme na základě Vašeho souhlasu za účelem zajištění a
vyhodnocení akce, kterou pořádáme.

•

Marketingové nabídky.
▪

Obchodní sdělení Vám mohou zasílat jen partneři (vystavovatelé), jež
jste zvolil/a.

▪

Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu
pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

▪

V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je
opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

▪

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na
základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek
a údajů o používání naši aplikace. Neprovádíme plně automatizované
zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.

▪

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
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1.3. Předání osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány, za tímto účelem:
•

našim partnerům, vystavovatelům na akci Designblok za účelem zprostředkování
propojení, s nímž jste vyslovil/a souhlas volbou Chci zůstat v kontaktu,

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování
správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.
3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání
3.1. Zabezpečení osobních údajů
•

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací
systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naši databázi a aplikaci a ostatní
systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich
údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

3.2. Doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
•

po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z pořádání
akce Designblok

•

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání

•

Komunikace 2 roky

•

Soutěže 1 rok

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
4. Práva subjektů údajů
•

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou
informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

•

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu
s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav,
zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů
nebo blokaci osobních údajů.

•

c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte společnost Profil Media s.r.o. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

•

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány
nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které společnost Profil
Media potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rov-

C1 - Internal use

něž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže
bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Soubory cookies
Naše mobilní aplikace používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.
Soubory cookies využíváme např. pro:
•

zapamatování Vašich nastavení, takže je nemusíte opakovaně zadávat

•

co nejlepší přizpůsobení aplikace Vašim požadavkům díky sledování využitých
funkcích

6. Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad se na nás můžete
obrátit na adrese, e-mailem či telefonicky. Kontakty naleznete na webové stránce www.designblok.cz
7. Účinnost
Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.9. 2019
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