Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího
nakládání s některými osobními údaji získanými prostřednictvím mobilní aplikace „Sencito“ (dále jen
„mobilní aplikace“).
Správce osobních údajů:
Sencito.com, s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85644
sídlem: č. p. 350, 739 53 Třanovice
identifikační číslo: 10801987
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
adresa pro doručování: Třanovice 350, 739 53
kontaktní e-mail: info@sencito.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, v platném znění.
1.2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
V souvislosti s Vašim užíváním mobilní aplikace zpracováváme údaje tvořící protokolové soubory, tedy IP
adresu (síťový identifikátor), údaj o používané verzi aplikace, o mobilním zařízení, ve kterém spouštíte
mobilní aplikaci, o době a počtu přístupů, množství přenesených dat a další obdobné informace. Dále za
účelem zajištění správného fungování mobilní aplikace využíváme technicky nutné (nezbytné) cookies.
Mobilní aplikace dále používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google LLC, která
pracuje s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies a slouží k získání statistických informací
o Vašem užívání mobilní aplikace. Google bude, na základě našeho pověření, využívat získané údaje k
vyhodnocení Vašeho užívání mobilní aplikace, k sestavování reportů o aktivitách a za účelem poskytnutí
dalších služeb spojených s užíváním mobilní aplikace.
Pokud jste v nastavení Vašeho mobilního zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato
funkce používána výhradně k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší
aktuální poloze. Nikde a za žádných okolností neukládáme historii polohy Vašeho zařízení.
V případě, že se prostřednictvím mobilní aplikace registrujete a vytváříte svůj uživatelský účet, je správcem
osobních údajů, které v souvislosti s registrací a zřízením uživatelského účtu v mobilní aplikaci zadáváte,
příslušná obec, v rámci níž registraci provádíte, přičemž naše společnost je v pozici zpracovatele těchto
osobních údajů

.
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2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Jak získáváme Vaše osobní údaje?
Při užívání mobilní aplikace dochází k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím
souborů cookies nebo protokolových souborů.
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně
využívat veškeré funkce mobilní aplikace.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?
Zpracování protokolových souborů a používání technicky nutných cookies je nezbytné za účelem zajištění
bezproblémového fungování mobilní aplikace, případně vylepšení jejich funkcí, ochrany našich systémů a
zabránění zneužívání či podvodného chování, právní důvod tohoto zpracování tak spočívá v našich
oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení) a není tedy vázané na Váš souhlas jakožto subjektu
údajů.
Jiné než technicky nutné cookies používáme za předpokladu, že nám k tomu udělíte souhlas. Právní důvod
tohoto zpracování tak spočívá ve Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení).

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
Dobu zpracování protokolových souborů jsme stanovili na 1 měsíc. Po uplynutí této doby dojde k
automatickému smazání celého protokolového souboru, včetně případných osobních údajů.
Údaje o geografické lokalizaci Vašeho koncového zařízení, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili, budou
automaticky vymazány ihned po opuštění mobilní aplikace.
Soubory cookies získané službou Google Analytics expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak
po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z Vaší strany.

3. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Kdo vaše osobní údaje zpracovává?
Vaše osobní údaje budou předávány dalším příjemcům nebo zpracovatelům, zejména poskytovatelům
služeb specifikovaným v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad.
Vaše osobní údaje mohou být předávány do států mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor
v souvislosti s používáním služeb specifikovaných v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad.
Vaše osobní údaje nebudou předávány mezinárodní organizaci.
3.2. Jak osobní údaje zpracováváme?
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány
především v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Při zpracování osobních údajů se neuplatní
automatické rozhodování ani profilování.
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4. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
•

Právo odvolat udělený souhlas

-

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, který jste nám udělili a na jehož základě osobní údaje zpracováváme.
Odvolání souhlasu můžete učinit jakýmkoli způsobem, nejlépe poštovní zásilkou či e-mailem
adresovanými na adresy uvedené u kontaktních údajů správce.
Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních
údajů před jeho odvoláním.

•

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás potvrzení o zpracování osobních údajů.
Dále máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a také k informacím dle čl. 15 nařízení.

•

Právo na opravu – v souladu s čl. 16 nařízení Vám náleží právo na opravu nepřesných, příp. doplnění
neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bez zbytečného odkladu, kdy se o
nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů dozvíme.

•

Právo na výmaz – náleží Vám právo, abychom osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud
bude dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení.

•

Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů,
pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 nařízení.

•

Právo na přenositelnost – za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení Vám náleží právo získat osobní
údaje, které o Vás zpracováváme a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci.

•

Obecné právo vznést námitku proti zpracování – v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení máte právo, z důvodů
vyplývajících z Vaši konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Své námitky
nám může doručit jakoukoli formou, nejlépe však prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou výše u kontaktních údajů správce.

•

Právo podat stížnost dozorovému úřadu – máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad
na ochranu osobních údajů.

Toto znění Zásad je platné od 1.5.2021
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