PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation)
Od 25. května 2018 nahrazuje směrnici 95/46/ES a související zákon
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Správce osobních údajů (dále jen „správce“):

Definice:
Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či
identifikovatelné fyzické osobě - subjekt údajů (dále jen „subjekt“).
Jaká data o subjektech shromažďujeme a k jakému účelu:
Jméno, příjmení, adresa, stát, email, telefonní číslo, v případě firmy identifikační číslo, daňové identifikační číslo a obchodní jméno. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění
smlouvy. Tyto informace slouží pro vedení uživatelského účtu, pro fakturaci, kontaktování
subjektu, případné řešení reklamací, doručování a v případě souhlasu od subjektu (který
můžete kdykoli odvolat) i k marketingovým účelům (výhradně emailová adresa). Dále pro
vyhodnocování a profilování, které je prováděno pouze elektronicky, dochází ke zpracovávání IP adresy. Pro analyzování webových stránek využíváme Google Analytics.
Zdroj získání dat od subjektu:
Provedení objednávky/uzavření smlouvy, založení účtu, kontaktování technické podpory,
stažení demo verze, registrace a online využívání softwaru, emailová komunikace se subjektem, webové stránky správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dává subjekt odděleně:
1) pro vedení uživatelského účtu (nutná podmínka pro provedení objednávky, uzavření
smlouvy, založení účtu, stažení demo verze, online registraci softwaru, kontaktování technické podpory)
2) pro marketingové účely (zasílání novinek a aktuálních informací) - souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by sama o
sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy (provedení objednávky) nebo jiné
činnosti.
Souhlas se zpracováním osobních údaje může subjekt kdykoliv odvolat / změnit.
K tomuto účelu může subjekt využít webové stránky správce a změnu provést v uživatelském účtu.
Způsob zpracování:
Zpracování osobních údajů provádí správce. Osobní údaje jsou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem. Ukládání data v elektronických databázích je částečně
pseudonymizované. Přístup k datům je zabezpečen šifrováním, v případě webových
stránek pomocí bezpečného certifikátu. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní
techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení
všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem
přijal správce opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k
jinému zneužití osobních údajů.
Jako zpracovatele údajů využíváme společnost VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102
00 Praha 10, IČO: 61505455, DIČ: CZ61505455. Tato společnost poskytuje webhosting,
uložení a zálohování dat (dále jen „zpracovatel“). Ke zpřístupnění dat dochází výhradně v
souvislosti s provozem webových stránek správce a pouze v nezbytném rozsahu.
Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
Data, která slouží pouze pro vyhodnocování nebo profilování subjektů (jedná se primárně
o zpracování IP adresy, nebo analýzu využívání služeb), budou shromažďována pouze po
dobu 3 měsíců od pořízení.
Webové stránky – ukládání a zpracování cookies souborů:
Cookies jsou krátké textové soubory, které se ukládají při návštěvě webové stránky a při
opakované návštěvě stránek je možné je znovu načíst a zpracovávat. Pod pojmem cookies je zahrnuto více typů, jako například beacons, fingerprinting, plugin a další.
Naše webové stránky www.miraf.cz používají technické (neboli nezbytné) a statistické
(analytické) cookies v souladu s platnou novelou zákona o elektronických komunikacích. K
používání technických cookies není nutný souhlas uživatele. K používání ostatních cookies souborů je nutné udělit výslovný souhlas uživatelem, který používání odsouhlasí pomocí vyskakovacího banneru při první návštěvě webových stránek.
Pokud uživatel požaduje odvolat tento souhlas, stačí vymazat historii ve webovém prohlížeči a znovu otevřít webové stránky.

Odmítnutím používat cookies soubory nedochází ke změně funkčnosti webových stránek
ani k blokování funkcionality nebo obsahu.
Důvod používání cookies souborů je vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.
Používány jsou nástroje Google Analytics a integrace s Youtube.

Práva subjektů:
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může:
- Požádat správce o vysvětlení.
- Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
- Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný
stav.
- Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na
dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
- Postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Subjekt bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.
Každý subjekt může ve svém internetovém účtu na webových stránkách správce vidět
informace, které o něm správce ukládá. V případě zjištění detailnějších údajů může subjekt požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a správce je povinen
tuto informaci předat.
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

V Litvínovicích dne 28.12.2021

