Zásady ochrany soukromí
Jsme si vědomi, že bezpečnost vašich osobních údajů a dat, které s námi sdílíte, je klíčem k vzájemné
důvěře. Zabezpečujeme tedy váš účet a chráníme vaše osobní údaje.
Prosíme, pečlivě si přečtěte tyto zásady, a pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na
info@callgirlsprague.com
V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:
•
•
•
•

kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje,
jak chráníme vaše osobní údaje a data,
proč a jak používáme cookies, a
jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto
údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává prostřednictvím webu callgirlsprague.com (dále jen
Web) Prague Info Media s.r.o. IČO: 079 10 479, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
(dále jen Provozovatel), který je správcem osobních údajů, a to výhradně v mezích nařízení
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
Při registraci na Webu shromažďujeme a nadále zpracováváme tyto osobní údaje: emailová adresa
(dále jen Osobní údaje).
Účelem zpracování Osobních údajů je pouze to, abychom vám umožnili užít náš Web. K žádnému
jinému účelu Osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme.
Osobní údaje nepředáváme žádné jiné osobě a chráníme je před jejich zneužitím.
Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.
Ochrana a bezpečnost Osobních údajů
Provozovatel zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů
a dalších informací, které s námi sdílíte.
Používání "Cookies" na Webu
Tzv. „cookies“ (z anglického koláčky) je malý soubor dat, které Web uloží do vašeho počítače, tabletu
nebo mobilního zařízení. Cookies pomáhají ke zlepšení obsahu a používání Webu, jakož i k jeho
uživatelské přívětivosti konkrétně pro vás. Jde např. o personifikaci Webu pro vás, zachování vašeho
nastavení, uložení vašeho přihlášení apod.
Používáme „cookies“ a) pro vylepšování našich služeb a b) pro potřeby reklamy. Dále používáme
„cookies“ třetích stran (např. Google Analytics).
Používáním Webu souhlasíte s ukládáním souborů “cookies” na váš počítač. Pokud si přeci jen přejete
této možnosti nevyužít, můžete samozřejmě zablokovat „cookies“ z Webu. Stačí nastavit váš
internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že
váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela
vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

Vaše práva k Osobním údajům
Uchováváme Osobní údaje po dobu požadovanou Nařízením.

Právo na přístup k Osobním údajům - máte právo získat od Provozovatele informace o tom,
zda zpracovává vaše Osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány.
Právo na opravu nepřesných Osobních údajů – na vaší žádost Provozovatel opraví
nepřesné Osobní údaje, které se vás týkají.
Právo na doplnění neúplných Osobních údajů.
Právo na výmaz Osobních údajů – Provozovatel má povinnost zlikvidovat Osobní údaje,
které o vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a vy o to požádáte.
Právo, aby Provozovatel v určitých případech omezil zpracování vašich Osobních údajů.
Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech
Provozovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat Osobní údaje, které jste
Provozovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně
předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi
sebou.
Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní
údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci
poskytovat naše služby.
Dotazy ohledně ochrany soukromí
Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či
stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na nás.

V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním svých Osobních údajů prováděném
Provozovatelem, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Tyto zásady mohou být čas od času změněny.
Tyto zásady nabývají platnosti dne 11.03.2019

