Zásady ochrany osobních údajů
1. ÚVOD
1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi společností EgoPanda
s.r.o. a Uživatelem. Upravují pravidla získávání a zpracování osobních údajů Uživatele, cookies a
zasílání obchodních sdělení.
1.2. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují pojmy s počátečními velkými písmeny, které
nedefinují, mají význam uvedený v Podmínkách.
2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Společnost dodržuje předpisy týkající se ochrany soukromí Uživatelů, zejména zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZOOÚ“) a nezpracovává osobní údaje jinak, než v rozsahu povoleném Uživatelem.
2.2. Uzavřením Smlouvy se Společností Uživatel uděluje Společnosti v souladu se ZOOÚ souhlas se
zpracováním osobních údajů za účelem identifikace Uživatele při užívání Portálu a poskytování
Služeb Uživateli. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které Uživatel
poskytne Společnosti nebo zvolí, že je Společnost oprávněna takové údaje zjišťovat.
2.3. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Společnost.
2.4. Společnost může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje Uživatele v souvislosti s poskytováním
Služeb třetím osobám.
2.5. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
2.6. Společnost zpracovává osobní údaje pouze po dobu poskytování Služeb, za kterou se podle
tohoto článku považuje doba trvání Smlouvy a z důvodu statistického zpracování doba
přesahující 30 dnů po ukončení Smlouvy.
2.7. Uživatel bere na vědomí, že Společnost může být povinna poskytnout informace o Uživateli
třetím osobám, například orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.
2.8. Podle ZOOÚ má Uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich
zpracování a na jejich opravu. Pokud Uživatel zjistí, nebo se domnívá, že Společnost provádí
zpracování osobních údajů Uživatele v rozporu se ZOOÚ, má právo požádat Společnost o
vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu na Kontaktu nebo na adrese sídla Společnosti
Na Vypichu 1078/22, PSČ: 162 00, Praha 6 - Břevnov, Česká republika. Uživatel má též právo v
případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3. COOKIES
3.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Portál používá tzv. cookies. Cookies jsou informace, které
Portál posílá webovému prohlížeči Uživatele při používání Portálu.
3.2. Portál používá tzv. cookies pro webovou analýzu. Tyto cookies shromažďují informace o tom,
jakým způsobem Uživatel užívá Portál. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o
Uživateli, všechny informace takto shromážděné informace jsou agregované a tedy anonymní.
3.3. Portál dále používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen
„Google“), která rovněž používá cookies. Informace o tom, jak Uživatel používá Portál, získané
prostřednictvím cookies (včetně IP adresy Uživatele) budou společností Google přeneseny a
uloženy na servery v USA. Google tyto informace využije k vyhodnocení používání Portálu
Uživatelem, k vytváření zpráv o aktivitě Uživatele na Portálu, a k poskytování dalších služeb
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týkajících se činností na Portálu a užívání internetu. Google může také poskytnout tyto informace
třetím stranám, bude-li to požadováno právními předpisy nebo budu-li takové třetí osoby
zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoli
jinými daty, která má k dispozici.
3.4. Webové prohlížeče umožňují správu cookies, včetně zabránění jejich přijímání, jejich smazání či
deaktivaci. Tuto funkci Uživatel nalezne většinou v záložce „Nastavení“ prohlížeče. Společnost
však upozorňuje, že vypnutí cookies může mít vliv na používání Portál včetně nedostupnosti
některých Služeb.
3.5. Pro další informace ohledně cookies navštivte například stránky http://www.aboutcookies.org.
4. OBCHODNÍ SDĚLENÍ
4.1. Uživatel souhlasí, že mu Společnost může v souladu se Zákonem zasílat obchodní sdělení týkající
se služeb a produktů Společnosti a to jak na jeho e-mail, tak prostřednictvím uživatelského
rozhraní Portálu. V případě, že si Uživatel již dále nepřeje dostávat tato obchodní sdělení, oznámí
to Společnosti na Kontakt.
4.2. Uživatel dále bere na vědomí, že Portál může obsahovat reklamní a jiná obdobná sdělení
nejrůznějšího charakteru.
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