Politika soukromí
Obecná pravidla
Tato politika soukromí poskytuje informace o způsobech ochrany osobních údajů uživatelů
internetových stránek umístěných na elektronické adrese http://spokey.pl, dále jen „servis".
Správcem osobních dat uživatelů servisu je Spokey Sp. z o.o. (s.r.o.) se sídlem v Katovicích (40-203),
al. Roździeńskiego 188C, zapsaná v podnikatelském rejstříku vedeném Zemským soudním rejstříkem
u Okresního soudu Katovice – východ, mající statistické číslo IČO, polsky REGON 471323630, daňové
identifikační číslo (NIP) 731-11-59686, a základní kapitál ve výši 3 000 000,00 polských zlotých.
Obsah stránek servisu je vlastností správce dat a podléhá právní ochraně.
Za účelem používání servisu uživatel musí mít počítač anebo zařízení mající software umožňující
prohlížet internetové stránky a mít přístup k síti Internet. Přístup k servisu může probíhat s využitím
nejoblíbenějších internetových prohlížečů.
Správce prohlašuje, že na stránkách servisu není žádný obsah porušující práva třetích osob anebo
platné předpisy, zvláště neobsahují informace, které způsobují ohrožení anebo jsou ohrožením
soukromí nebo bezpečnosti libovolných osob, neobsahují informace propagující nelegální činy nebo
chování, které je urážlivé, je hrozbou, je neslušné, pomlouvačné nebo nactiutrhačné, které podporují
rasismus, pronásledování z etnických, kulturních či náboženských důvodů, propagujících či
podporujících trestné činy, porušující práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví anebo jsoucích
jinou formou porušení chráněných statků.
Účel shromažďování dat
Správce dat zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem a v rozsahu nezbytném pro použití dat
v rámci servisu a může zpracovávat údaje uživatelů pro marketingové účely maje jejich předchozí
souhlas.
III. Přístupové právo
Uživatel má právo doplňovat, aktualizovat a upravovat osobní údaje, prozatímně nebo trvale
pozastavit jejich zpracovávání anebo je odstranit, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé anebo
byly shromážděny protiprávně anebo nejsou nezbytné k realizaci účelu, kvůli němuž byly
shromážděny.
Správce dat si vyhrazuje právo odmítnout odstranění údajů uživatele, pakliže je jejich přechovávání
nezbytné za účelem realizace právních nároků anebo pokud to vyžaduje platné právo.
Přístup k údajům třetích osob
K osobním údajům shromažďovaným správcem dat mají přímý přístup pouze zmocnění pracovníci
nebo spolupracovníci správce dat a osoby mající na to právo jakož i osoby zabývající se obsluhou
servisu, kterým k tomu bylo uděleno oprávnění.
Osobní údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům majícím právo je obdržet podle platného
práva, a zvláště pak příslušným justičním orgánům.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Správce dat prohlašuje, že osobní údaje uživatelů zpracovává v souladu se zákonem ze dne 29. srpna
roku 1997 o ochraně osobních údajů a že používá technické a organizační prostředky odpovídající

svou povahou nebezpečím pro chráněná data a způsobem zajišťujícím ochranu zpracovávaných dat
před zpřístupněním jejich údajů neoprávněným osobám, před ztrátou anebo poškozením.
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V souladu s platným zákonem ze dne 16. července roku 2004 Telekomunikační zákon (Dz. U. nr 171,
poz. 1800 z późn. zm.) uživatel má právo rozhodovat o rozsahu přístupu souborů cookies do svého
počítače maje předchozí volbu v okně svého prohlížeč.

Jak zacházet se soubory cookies – návody výrobců internetových prohlížečů:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Za co neneseme odpovědnost
Tato politika soukromí se netýká žádných informací týkajících se služeb a zboží jiných subjektů nežli
správce dat, které byly umístěny na stránkách servisu komerčně, na zásadě hosta, reciprocity nebo
nesloužících dosažení obchodního cíle.
Správce dat nenese odpovědnost za činnosti nebo nečinnost uživatelů, jejichž údaje správce dat
zpracovává způsobem vymezeným touto politikou soukromí.
Správce dat si vyhrazuje právo provádět změny, rušit nebo měnit funkce a vlastnosti internetových
stránek servisu, a také zrušit činnost, přenést práva k servisu a provádět veškeré právní úkony
dovolené platnými zákony. Veškeré úkony prováděné správcem dat nemohou porušovat práva
uživatele.
VIII. Kontakt se správcem dat
Veškeré dodatečné otázky mající souvislost s politikou soukromí směrujte prosím na adresu správce
dat, uvedeného v bodě I nebo na adresu: biuro@spokey.pl
Změna politiky soukromí
Správce dat si vyhrazuje právo provádět změny v politice soukromí, pokud to bude nutné vzhledem
ke změnám právních norem anebo změnám zaváděným v servisu, o příslušných změnách jakož i o
datu jejich uvedení správce dat bude uživatele informovat, zvláště pak tím způsobem, že na webu
servisu umístí o tom zprávu.

Datum níže uvedené je datem platnosti politiky soukromí v poslední verzi.
Datum: 10.10.2017

