Zásady Ochrany Osobních Údajů

OBSAH
Způsoby a metody, které Společnost uplatňuje při shromažďování osobních údajů Klientů................. 4
Typy osobních údajů, které může Společnost sbírat od Uživatelů .......................................................... 4
Účel zpracování osobních údajů .............................................................................................................. 5
Způsoby a metody používané Společností při postoupení osobních údajů Klientů................................ 5
Opatření na ochranu osobních údajů Klientů přijaté Společností .......................................................... 5
Jak dlouho Společnost archivuje osobní údaje Klientů ........................................................................... 6
Linky na jiné webové stránky .................................................................................................................. 6
Modifikace Zásad zpracování osobních údajů v rámci Oxyprogramu ..................................................... 6
Další ustanovení týkající se klienta .......................................................................................................... 6
Kontaktní informace společnosti............................................................................................................. 6

2

V Zásadách Ochrany Osobních Údajů v rámci Oxyprogramu se stanoví
způsoby a metody, které může Společnost používat ke sbírání a
zpracování osobních údajů; druhy osobních údajů, které mohou být
sbírány; způsoby a metody použití a předávání těchto údajů;
opatření, která provádí Společnost pro ochranu osobních údajů
Klienta a práva a způsoby, kterými může Klient kontaktovat
Společnost ohledně způsobu zpracování dat. Společnost, Oxytree
Solutions s.r.o. (dále jen "Společnost") s registrovaným sídlem a
adresou: Holandská 878/2., 63 900 Brno. Vztahují se tyto zásady na
osobní údaje všech užívatelů (dále jen:"Klient"), kteří se registrují na
webové stránce www.oxyprogram.com (dále označované jako
"Webová Stránka").
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Způsoby a metody, které Společnost uplatňuje při shromažďování osobních
údajů Klientů
Společnost může sbírat údaje, když:
•

Se Uživatel registruje na webové stránce;

•

uživatel komunikuje s naším personálem prostřednictvím e-mailu, telefonu; a

•

uživatel vyplní kterýkoliv formulář (například přihlášení se k odběru newsletteru novinek).

Společnost může použít takzvané cookies a jiné podobné metody pro sběr určitých informací ohledně
použití naší webové stránky, zejména při přihlašování a prohlížení webové stránky. Cookies je malý
datový soubor, který se při prohlížení webových stránek umístí na pevný disk počítače nebo
mobilního zařízení Uživatele. Cookies mohou být použity z různých důvodů, například nám pomáhají
analyzovat pohyby na webu nebo vaše preference. Uživatel si může vybrat, zda cookies povolí, nebo
odmítne. Toto nastavení najde v menu nastavení svého internetového prohlížeče. Je však třeba
poznamenat, že pokud Uživatel změní nastavení svého internetového prohlížeče, může se stát, že
nebude naplno využívat funkce webové stránky. Některé funkce nemusí hladce fungovat, nebo
webová stránka nepovolí přístup k nim. Cookies neshromažďují osobní údaje Uživatele.
V každém případě před sběrem osobních údajů o tomto faktu Společnost Uživatele předem vyrozumí.
Společnost může shromažďovat osobní údaje, až když si Uživatel přečetl, pochopil a přijal toto
prohlášení. Pokud Klient nepřijme používání cookies nepřijme, v prohlížeči si může nastavit jejich
zamítnutí. Klient si může kdykoliv odstranit uskladněno cookies z daného přístroje. Proto vždy, když
Uživatel poskytuje jakékoliv informace, činí tak výlučně na bázi dobrovolnosti. Uživatelé nejsou
povinni zadat své osobní údaje. Nicméně musí akceptovat fakt, že pokud své osobní údaje nezadají,
nezískají přístup k určitému obsahu.
Uživatelé mají právo písemně požádat, aby Společnost vymazala jejich osobní údaje a zároveň zrušila
jejich registraci v Společnosti.

Typy osobních údajů, které může Společnost sbírat od Uživatelů
Na webové stránce můžeme shromažďovat kontaktní informace včetně jména, e-mailové adresy,
data narození a telefonního čísla Uživatele. Za účelem ověření totožnosti může Společnost požádat o
zaslání oskenovaných kopií dokladů totožnosti jasně zobrazujících jméno, fotografii a adresu a číslo
daňového identifikačního dokladu a jeho naskenovanou kopii.
Registrací na webové stránce Uživatel/Klient poskytuje Společnosti souhlas s tím, že může od něj
žádat oskenované kopie dokladů totožnosti jasně zobrazující jméno, fotografii a adresu jakož i
naskenovanou kopii dokladu s daňovým identifikačním číslem a ukládat tyto kopie v souladu s
postupy KYC (Know Your customer - Poznej svého zákazníka) dodržovanými Společností. Rádi bychom
Klienta informovali, že nemusí Společnosti poskytnout kopie svých dokladů, ale v takovém případě
nebude oprávněn vybírat si provize ze svého Hotovostního účtu pomocí online rozhraní.
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Společnosti také může dobrovolně poskytnout více osobních údajů o sobě v případě, kdy klade otázky
nebo podává komentáře. Doporučujeme vám však poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou
nezbytné k tomu, abyste dostali uspokojivou odpověď na svou žádost.
Společnost nesbírá citlivé údaje, t. zn. údaje, které poukazují na rasový, národnostní nebo etnický
původ, politické názory nebo členství v politické straně, náboženství nebo filozofické postoje, členství
v lobbistické skupině, zdravotní stav, závislost, sexuální život nebo záznamy v rejstříku trestů. Pokud
se Společnost dozví, že Uživatel uvedl do jejího databáze citlivé údaje, které jsou definovány v
ustanovení o Ochraně soukromí, takové informace budou okamžitě vymazány a Společnost má právo
zrušit tomuto Uživateli registraci.
Důrazně Klienta vyzýváme, aby neposkytoval žádné údaje ohledně své rasy nebo etnické příslušnosti,
politických názorů, náboženství nebo filozofických postojů, členství v odborech, zdravotního stavu
nebo sexuálního života.

Účel zpracování osobních údajů
Společnost používá klientovi osobní údaje na:
•

odpovídání na komentáře a požadavky;

•

splnění smluvních závazků a možnosti poskytnout produkty, služby a další benefity v
rámci svého programu;

•

přípravu účetních dokladů k nákupům;

•

poskytnutí informací o daňových a jiných právních povinnostech; a

•

umožnění identifikace pomocí vedení záznamů, abychom splňovali zákonnou povinnost
boje proti terorismu a praní peněz.

Způsoby a metody používané Společností při postoupení osobních údajů
Klientů dalším osobám
Společnost nebude prodávat, distribuovat nebo pronajímat osobní údaje Klienta třetím stranám,
pouze v případě, pokud to nařizují právní předpisy, soudy nebo orgány.

Opatření na ochranu osobních údajů Klientů přijaté Společností
Děláme vše proto, abychom Klienta ujistili o tom, že jeho osobní údaje jsou chráněny. Aby se
zabránilo náhodnému neautorizovanému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, přístupu, odhalení
nebo použití osobních údajů, provedli jsme příslušné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro
ochranu a zajistili jsme informace, které získáme online.
Společnost také přijala přísnou vnitrofiremní politiku zacházení s údaji, aby zamezila
neautorizovaným osobám přístup k údajům Klientů. V souladu s těmito vnitřními směrnicemi na
zacházení s interními údaji mají přístup k osobním údajům pouze autorizované osoby.
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Jak dlouho Společnost archivuje osobní údaje Klientů
Pokud právní předpis nestanoví jinak, osobní údaje Klienta budou archivovány, dokud budou
potřebné při kontaktu s Klientem.

Linky na jiné webové stránky
Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky příslušných třetích stran. Tyto
webové stránky třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od těch
našich. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu informací, které poskytnete při návštěvě
webových stránek třetích stran. Klienti by měli být opatrní a prostudovat si zásady ochrany osobních
údajů předtím, než své údaje poskytnou webovým stránkám třetích osob.

Modifikace Zásad zpracování osobních údajů v rámci Oxyprogramu
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli modifikovat Zásady zpracování osobních údajů v rámci
Oxypogramu. Změny vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění na této webové stránce.
Klienti by si měli pravidelně přečíst text těchto Zásad zpracování osobních údajů v rámci
Oxyprogramu.

Další ustanovení týkající se klienta
Klient má právo žádat modifikování, korekci a vymazání svých osobních údajů. Klient může stáhnout
svůj souhlas, který dal ohledně správy svých osobních údajů, bez udání důvodu, částečně nebo zcela,
s výjimkou osobních údajů, jejichž archivování vyžadují od Společnosti příslušné zákony, nebo plnění
smluvních závazků stanovených ve smlouvě mezi Společností a Klientem. Po obdržení oznámení od
Klienta o jeho stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů Společnost přijme okamžitá opatření,
aby ukončila zpracování dat Klienta. Společnost natrvalo vymaže předmětné osobní údaje ze své
databáze a uvědomí zpracovatele a další osoby zapojené do zpracování, aby vymazaly žádané údaje,
kterými mohou disponovat. Nakonec bude Společnost informovat Klienta o všech svých krocích.

Kontaktní informace společnosti
Pokud má Klient jakékoliv připomínky nebo dotazy o těchto Zásadách zpracování osobních údajů v
rámci Oxyprogramu, může nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů:
Oxytree Solutions s.r.o.
Holandská 2/4.
63 900 Brno
E-mail: support.cz@oxytree.com

Peter Gaspar CEO
Oxytree Solutions s.r.o.
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