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Obecné informace
Webové stránky Hledam-najdu.cz (dále jen „web“) jsou správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). Pokud se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vyskytne slovo „my“ či „naše“, tak se vždy míní hledam-najdu.cz a to bez
vyjímky.
Zodpovídáme za shromažďování, využívání, předávání, ukládání a ochranu vašich osobních údajů v souladu s našimi celosvětovými
zásadami ochrany dat a s platnou legislativou - tomto prohlášení jej popisujeme.

Jaké údaje shromažďujeme
Vaše osobní údaje a informace o vámi používaných zařízeních (včetně těch mobilních) shromažďujeme, využíváme a ukládáme
v následujících případech: Když využíváte naše služby, když si založíte účet, když nám sdělíte informace prostřednictvím webového
formuláře, když doplníte nebo aktualizujete informace ohledně svého účtu.
Osobním údaje, které nám poskytujete při využívání našich služeb nebo při založení účtu:
o
o

Informace, které umožňují vaši osobní identifikaci, například vaše jméno, adresy, telefonní čísla,
e-mailové adresy
Jiný obsah, který vytváříte nebo který se vztahuje k vašemu uživatelskému účtu (například psaní
komentářů).

Osobním údaje, které shromažďujeme automaticky, když využíváte našich služeb nebo si u nás založíte účet, patří následující data:
o

o

o

Shromažďujeme informace o vaší interakci s našimi službami, vašich preferencích ohledně
reklamy a o komunikaci s námi. Jedná se o informace, které získáváme ze zařízení (včetně těch
mobilních), která používáte při přístupu k našim službám. Tyto informace mohou zahrnovat: ID
zařízení nebo jeho jednoznačný identifikátor, typ zařízení, ID pro reklamu a unikátní token
zařízení. Tato data se přiřadí k vaší osobě, když se přihlásíte jako registrovaný uživatel nebo
pokud jste při využívání našich webových stránek, aplikací, služeb či nástrojů zadali svoji emailovou adresu nebo jiné identifikující údaje.
Informace o poloze a geolokalizační data, včetně těch z vašeho mobilního zařízení. Mějte prosím
na paměti, že většina mobilních zařízení umožňuje ovládat nebo deaktivovat využívání
lokalizačních služeb prostřednictvím aplikace na mobilním přístroji a v jeho nastaveních.
Informace o počítači a o spojení, jako jsou třeba statistiky ohledně vašeho zobrazování stránek,
datový provoz v obou směrech, odkazující URL, reklamní data, vaše IP adresa, vámi navštívené
stránky na našem webu a služby a informace z protokolových souborů webového serveru.

Jak a k jakým účelům využíváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje využíváme, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. To zahrnuje následující:
o
o

Zajištění přístupu k našim službám a možnosti je využívat, zejména ke zveřejňování příspěvků
a jiného uživatelského obsahu.
K možnosti měřit a zlepšovat kvalitu i úspěšnost našich služeb a udržovat je bezpečné
a připravené k použití a přizpůsobování obsahu webu a služeb vašim preferencím na základě
Vámi provedených akcí.

S vaším souhlasem, který dáváte při založení Vašeho uživatelského účtu nebo při přidání příspěvku, můžeme vaše osobní údaje využívat
k těmto účelům:
o
o
o

Poskytování reklamy prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo SMS zpráv.
Poskytování reklamy třetích stran.
Zjišťování vaší přesné zeměpisné lokality, abychom vám mohli poskytovat služby na bázi polohy
uživatele (vztahuje se ke službě „propagace příspěvku“).

Svůj souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat nebo využít své právo na podání námitky.

Cookies
Co to vůbec cookie je? Jedná se o malý soubor, který se ukládá ve Vašem zařízení při pohybu na internetu. Nám soubory cookie pomáhají k
vytváření statistik na webu a formování reklamy přímo pro daného uživatele.
Tento soubor na internetu ovšem není nic nového a až nyní mají majitelé webových stránek povinnost Vás o nich informovat a získat Váš
souhlas o jejich použití. Používáním našeho webu nám dáváte svolení s jejich používáním.
Pokud i přesto s jejich používáním nesouhlasíte, můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče. Měli by jste mít možnost smazat všechy
cookie z Vašeho prohlížeče, omezit sbírané množství informací a nebo je automaticky mazat při každém opuštění prohlížeče. Více informací
se dozvíte u podpory, kterou Vaše prohlížeče poskytují.

Jak lze kontrolovat Vaše osobní údaje
Jestliže nás požádáte, abychom úplně nebo částečně přestali zpracovávat vaše osobní údaje, nebo když odvoláte svůj souhlas s využíváním
nebo předáváním osobních dat pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebudeme vám možná schopni
poskytovat všechny služby a zákaznický servis, které jsou dostupné našim uživatelům v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Na vaše přání váš účet uzavřeme a co nejrychleji vymažeme všechny vaše osobní údaje, a to na základě vaší aktivity na účtu a v souladu
s platným právem.

Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme
Vaše osobní údaje ukládáme tak dlouho, dokud je to potřebné pro zajišťování vámi požadovaných služeb nebo jiných nutných účelů. Dále je
ukládáme pro dobu nezbytně nutnou pro interakci třetí strany (například prostřednictvím reklam).

Jak Vaše osobní údaje chráníme
Vaše osobní data chráníme uplatňováním technických a organizačních bezpečnostních opatření, jejichž smyslem je minimalizovat rizika
spojená s jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, neoprávněným předáním nebo pozměněním. K tomuto účelu používáme
například firewally a šifrování dat, fyzická omezení přístupu v našich výpočetních střediscích a kontroly oprávnění pro přístup k datům.

Další informace
o

K informacím, které uvedete na hledam-najdu.cz nebo je poskytnete jiným uživatelům, budou mít přístup ostatní
uživatelé. Náš web uživatelům umožňuje zveřejňovat inzeráty či jiné informace a sdílet je s jinými uživateli, takže
k těmto informacím mají přístup i jiní uživatelé. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím našich služeb můžete také přímo
kontaktovat jiné uživatele, doporučujeme vám věnovat pozornost tomu, jak své osobní údaje zveřejňujete a komu je
sdělujete. Odpovědnost za to, které osobní údaje zveřejníte prostřednictvím našich služeb a poskytnete je jiným
uživatelům, máte vy sami – ochranu nebo bezpečnost takto sdílených informací nemůžeme zaručit.

o

Když při své komunikaci s jiným uživatelem získáte jeho osobní údaje (např. jméno, e-mailovou adresu nebo další
kontaktní údaje), zodpovídáte za tato data nezávisle na nás a musíte dodržovat platné zákony o ochraně dat.
Když svá data poskytnete třetí osobě nebo pokud jste přesměrováni na web třetí strany, platí prohlášení o ochraně
osobních údajů příslušné třetí strany. Poté, co své údaje poskytnete třetí straně, nemůžeme zaručit jejich důvěrnost
nebo bezpečnost. Doporučujeme tedy, abyste se řádně seznámili s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů.

o

Podmínky
Všechny osobní informace, které uživatel sdílí na web hledam-najdu.cz, přidává dobrovolně a pouze se svým souhlasem (pokud chce přidat
příspěvek, musí povinně potvrdit souhlas s těmito podmínky).

Tím, že s našimi podmínkami souhlasíte, nám dáváte povolení mazat příspěvky, které nesouvisí s obsahem webu, jsou urážející či
pobuřující. Děkujeme za pochopení.

Maté další otázky?
Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku, tak nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: hledam-najdu@post.cz
Poslední aktualizace: 27.1. 2019

