Zásady ochrany osobních údajů
Odpovědná osoba: Matouš Němec, Goethova 11, 350 02 Cheb. IČ: 02277263.
Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
Naše zásady se týkají webové stránky bibleapp.cz a jejích subdomén.
Kontaktovat nás můžete na info@bibleapp.cz, rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, z následujících důvodů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy
-

jméno a příjmení
e-mailová adresa

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.
E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do webového
rozhraní naší aplikace a aby s vámi mohla aplikace v budoucnu komunikovat.
Telefonní číslo je důležité pro dvoufázové ověření při přihlášení do aplikace.

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji
otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Nechceme vám posílat emaily, které vás nezajímají.
Pokud jste naším zákazníkem vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery
na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky. V případě, že získáváte verzi
zdarma, budeme vám zasílat newslettery na základě vašeho souhlasu po dobu po dobu 5 let
od udělení souhlasu.
Kdykoliv se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu je v
patičce odkaz na odhlášení. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky a to po
dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat
prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak.

Předávání osobních údajů třetím stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni
mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami v rámci našich aplikací a nepotřebujeme k
nim zapojit třetí strany.
Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami,
využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v
souladu s GDPR.
Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a
zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.
Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví.
Dále využíváme služby Google Analytics a v případě vašeho souhlasu zasíláme obchodní
sdělení.
Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít
další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na
zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování
jako na sebe.

IP, cookies a jiné online identifikátory
Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě
webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme
soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:
●

zapamatování si přihlášeného uživatele;

●
●

komfortní funkce webu;
anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Koho využíváme pro zpracování?
Služby Google Analytics, sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google
Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
Služby pohybu uživatelů po webu Hotjar, provozované společností Hotjar Limited, v
souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Vaše práva
●
●
●
●
●
●

právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování; a
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo
na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou
úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:
1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
2. zpracování je protiprávní,
3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování,
4. nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi,
pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a
případné pochybení napravit.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
info@bibleapp.cz.
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme
a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16.3.2020.

