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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ UŽIVATELSKÉHO TESTOVÁNÍ
účinné od [14. srpna 2020]

V Livesport News s.r.o., IČO: 09021370, se sídlem: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „Livesport
News“ nebo jen „my“), věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete
informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jakožto účastnících testování našeho webu zpracováváme, zda údaje
zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je
můžeme předávat a jaká máte v souvislos\ se zpracováním Vašich osobních údajů práva.
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Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?
My v Livesport News určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy
zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny. Současně odpovídáme za řádné provádění
takového zpracování Vašich osobních údajů.
A.

Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení správce osobních údajů, neboť provozujeme internetové stránky hmps://
ﬂashnews.news/ (dále jen „web“), do jejichž uživatelského testování jste se zapojili, vykonáváme tak kontrolu nad
zpracováním Vašich osobních údajů.
Za zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme a můžete u nás vykonávat svá práva týkající se zpracování Vašich
osobních údajů, která Vám náleží z \tulu Vašeho postavení subjektu údajů, jak jsou tato blíže popsána v čás\ F. „Jaká
máte práva při zpracování osobních údajů?“. Dále nás můžete také kdykoliv kontaktovat s dotazem ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, a to způsobem uvedeným v čás\ G „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Do
zpracování Vašich osobních údajů mohou být zapojeny další osoby včetně správců a zpracovatelů osobních údajů,
které jsou uvedeny v čás\ C „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

B.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pokud jste se zapojil/a do uživatelského testování našeho webu prostřednictvím vyplnění online formuláře,
zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
Propagace webu a služeb a informování o novinkách
Takové zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně kontaktních údajů (Vašeho e-mailu), které jsme získali Vaším
vyplněním online formuláře, je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění propagace platformy
a našich služeb a informování o novinkách.

Vaše osobní údaje takto zpracováváme při přípravě a zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se našich
služeb. Díky tomu Vás můžeme informovat na našem webu a Vaší možnos\ si tyto novinky otestovat.
Zasílání obchodních a marke\ngových sdělení, která Vám jsou zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu, můžete
kdykoliv zrušit a jejich další zasílání zakázat, a to přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení. V takovém
případě Vám již nebudou obchodní a marke\ngová sdělení nadále zasílána.
Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu 6 měsíců.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce (viz. část A „Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?“).
To znamená, že my určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy
zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování
Vašich osobních údajů odpovídáme.
C.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze
podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v čás\ B „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu
opravňuje?“. Takovými zpracovateli jsou:
a) Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Jakými technickými a organizačními opatřeními zajišťujeme bezpečnost Vašich
osobních údajů?
Zajištění úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů je naší prioritou, proto jsme přijali a udržujeme opatření, kterými
zajišťujeme jejich bezpečné zpracování a ochranu před neoprávněným nebo nahodilými přístupem, neoprávněným
čtením, vytvářením, kopírováním, přenosem, úpravě či vymazáním záznamů Vašich osobních údajů nebo k jejich
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužis Vašich osobních údajů.
D.

Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropského hospodářského
prostoru
V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v čás\ F „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je
předáváme?“, můžeme Vaše údaje předat také do třesch zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se
příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese
hmps://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=CS
E.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnos\ při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich
osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
F.

a) Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše
osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se
zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Informace o zpracování
osobních údajů“. Pokud si však nejste jiss, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení,
zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat
přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních
údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
b) Právo na opravu

Pokud zjisste, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom
je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
c) Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
•

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

•

využijete svého práva vznést námitku pro\ zpracování (viz níže část pod písm. e) „Právo vznést námitku prog
zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že
již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

•

domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými
předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní
povinnos\ nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část B „Proč osobní údaje zpracováváme a co
nás k tomu opravňuje?“).
d) Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo
Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných
dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou
dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:
•

popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

•

Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat
musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze omezení jejich zpracování
(např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);

•

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení,
výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

•

vznesete námitku pro\ zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v této čás\ pod písm. e)
„Právo vznést námitku prog zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme
povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e) Právo vznést námitku prog zpracování
Máte právo vznést námitku pro\ zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu
(viz část B „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“). Jde-li o marke\ngové ak\vity,
přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít
závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
Námitku můžete podat pro\ zpracování za účelem Propagace webu a služeb a informování o novinkách.
f)

Právo podat shžnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat ssžnost u příslušného dozorového
úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme
neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Ssžnost pro\ námi prováděnému zpracování
osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání
ssžnos\ či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na emailové adrese report@livesportnews.eu.
G.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech,
zejména z důvodu složitos\ Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém
případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

