Podmínky zpracování osobních údajů
1. Úvodní ustanovení
1.1. Správce – G2 server CZ s.r.o., IČ: 26846993, DIČ: CZ26846993,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, vložka 145434, se
sídlem Klecandova 2380/1, 149 00 Praha 4 - Chodov.
1.2. Podmínky – tyto podmínky účinné od 1.1.2019 upravují práva a
povinnosti při zpracování osobních údajů subjektu osobních
údajů (kterým může být Uživatel i třetí osoby) při užívání Aplikace.
Podmínky podléhají právu České republiky, zejména zákonu
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v rozsahu jeho
platnosti i zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
1.3. Uživatel – fyzická či právnická osoba registrovaná do Aplikace.
1.4. Aplikace – aplikace Geetoo Space umožňuje registrovaným
Uživatelům, tedy vážným zájemcům o služby Správce, tyto služby
objednávat a dále administrovat. Předpokladem přístupu
k Aplikaci je úplný a bezvýhradný souhlas Uživatele s těmito
Podmínkami. Registrací Uživatele do Aplikace dojde k vytvoření
prostředí pro nákup a administraci služeb Správce (dále jen
„Účet“).
1.5. Peněženka – soubor dílčích fakturačních údajů a přidělených
finančních prostředků pro platbu Produktů, které tvoří jeden
fakturační celek.
2. Úvodní prohlášení
2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze za
takovým účelem a v takovém rozsahu, jaký je uvedený v těchto
podmínkách.
2.2. Správce se zavazuje tento dokument aktualizovat v souladu
s vyvíjející se výkladovou praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů
a očekávaným zákonem o zpracování osobních údajů.
2.3. Zpracování většiny sbíraných či manuálně zadaných osobních
údajů je nezbytné k tomu, aby Uživatel mohl Aplikaci používat a
ta zároveň mohla sloužit ke svému zamýšlenému účelu.
Plnohodnotné využití Aplikace je tedy podmíněno zpracování
osobních údajů Uživatelů. V případě omezené možnosti
zpracování osobních údajů mohou být přístupné pouze některé
části Aplikace. V případě, že Uživatel nesouhlasí s těmito
Podmínkami, není možné zajistit plnohodnotné využití Aplikace.
2.4. Správce je oprávněn zpracovávat pouze takové osobní údaje
Uživatele, které mu Uživatel sám poskytne v rámci provedení
registrace v Aplikaci, či takové osobní údaje, které jsou nezbytné
pro řádnou funkci Aplikace. V případě, že Správce bude chtít
zpracovávané osobní údaje využít k jinému účelu, než je plnění
smlouvy, zákonných povinností či ke svým oprávněným zájmům,
musí k takovému zpracování vyžádat souhlas Uživatele.
3. Zpracovávané osobní údaje
3.1. Správce v rámci registrace zpracovává osobní údaje Uživatelů za
účelem vedení uživatelského účtu a plnění smlouvy o poskytování
služeb, k čemuž ke zpracování vyžaduje tyto osobní údaje
subjektů:
3.1.1. e-mailovou adresu;
3.1.2. jméno a příjmení;
3.1.3. heslo a jeho potvrzení;
3.2. Po dokončení základní registrace vyžaduje Správce telefonní číslo
pro ověření Uživatele. Správce po dokončení základní registrace
Uživateli automaticky odešle e-mail sloužící k potvrzení o zřízení
Účtu.
3.3. Pro dokončení objednávky v Aplikaci hrazené z finančních
prostředků Uživatele (tedy po vyčerpání předplacené Peněženky
zdarma), vyžaduje Poskytovatel do Peněženky doplnit tyto
fakturační údaje:
3.3.1. fakturační adresa Uživatele, vč. příslušného státu, ve kterém
jsou Produkty konzumovány, spolu s fakturační měnou
dostupnou pro příslušný stát;

3.3.2. identifikační číslo v případě, že Uživatel Produkty objednává
pro podnikatelskou činnost;
3.3.3. daňové identifikační číslo v případě, že je Uživatel plátcem DPH
na území EU.
3.4. Poté, co je Uživatel v Aplikaci registrován, sbírá Aplikace údaje
týkající se objednaných služeb, jako je množství jednotlivých
využívaných zdrojů, jejich cena, včetně jejich segmentačního
využití. Sběr a vyhodnocování těchto údajů je klíčovou funkcí
Aplikace a nelze deaktivovat.
4. Rozsah a důvody zpracování osobních údajů
4.1. Správce zpracovává osobní údaje pouze v elektronické podobě.
Správce zpracovává všechny osobní údaje následujícími způsoby:
4.1.1. shromáždění;
4.1.2. uspořádání;
4.1.3. uložení;
4.1.4. vyhledání;
4.1.5. použití ke stanoveným účelům;
4.1.6. výmaz a zničení.
4.2. Osobní údaje obsažené v čl. 3.1, čl. 3.2 a čl. 3.3 jsou využívány za
účelem:
4.2.1. vytvoření Účtu, který je předpokladem pro využívání Aplikace;
4.2.2. identifikace Uživatele pro uzavření dílčích smluv o poskytování
služeb;
4.2.3. identifikace Uživatele pro vystavení daňového dokladu a určení
příslušné výše DPH;
4.2.4. komunikace s Uživatelem, je-li tak třeba na základě smlouvy o
poskytování služeb.
4.3. Osobní údaj obsažený v čl. 3.1 je využíván za účelem zasílání
obchodních sdělení Správce souvisejících s předmětem služeb
nabízených prostřednictvím Aplikace dle §7 odst. 3 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
4.4. Osobní údaje obsažené v čl. 3.3.1 jsou sbírány za účelem
základního fungování Aplikace, tedy vedení statistického
přehledu
dostupného jak Zpracovateli, tak Správci, o různých aspektech
objednaných služeb. Tyto statistiky slouží nejen jako součást
samotné služby, ale i k utilizaci služby a ke zlepšení nabízených
služeb Správce v budoucnosti.
5. Platební brána
5.1. Zvolil-li Uživatel jako způsob úhrady bezhotovostní platební kartu
prostřednictvím platební brány provozované společností PayU
S.A., daňové číslo 779-23-08-495, zapsané v rejstříku podnikatelů
vedeným Okresním soudem v Poznani – Nowe Miast i Wilda
v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku
pod číslem KRS 0000274399, je správcem osobních údajů
provozovatel platební brány. Kontaktní údaje provozovatele
platební brány jsou Grundwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko;
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4; e-mailová adresa
podpora@payu.cz nebo pomoc@payu.pl.
5.2. Bankovní údaje Uživatele jsou tedy zpracovány a v případě
nastavení rekurentní platby i po dobu platnosti takového
nastavení uloženy v rámci IT infrastruktury provozovatele
platební brány a G2 server CZ s.r.o. k nim nemá žádný přístup.
6. Reklamní sdělení a Cookies
6.1. Registrovaný Uživatel je v souladu s ustanovením § 7 odst.
3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, automaticky zařazen do odběru obchodních sdělení.
6.2. Uživatel má právo svůj e-mail kdykoliv odebrat z databáze
obchodních sdělení prostřednictvím odkazu obsaženém v patičce
každého zaslaného obchodního sdělení.
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6.3. Správce dále pro některé funkcionality a zlepšení uživatelského
rozhraní webových stránek, vč. Aplikace, využívá služeb Analytics
od společnosti Google. Více informací o sbírání Cookies na
webových stránkách a v Aplikaci jsou dostupné v Bezpečnostním
centru na webových stránkách Správce. Detailní informace
o službě Google Analytics jsou dostupné zde.
7. Práva subjektů
7.1. Uživatelům náleží dle účinných právních předpisů práva, která
jsou upravena v tomto článku Podmínek. V případě, že by tento
článek některá právními předpisy zaručená práva subjektů
neobsahoval, mohou je Uživatelé uplatnit právními předpisy
předpokládaným způsobem, nehledě na jejich absenci v tomto
článku.
7.2. Uživatel má právo ve svém webovém prohlížeči odvolat souhlas
s ukládáním souborů Cookies nebo udělit z obecného souhlasu
výjimku Aplikaci Správce v případě, že Aplikace bude Cookies
využívat.
7.3. Uživatel možnost odebrat svůj kontakt z databáze využívané
k zasílání obchodních sdělení, ke kterým není třeba udělení
výslovného souhlasu dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, prostřednictvím
hypertextového linku v každém zaslaném obchodním sdělení.
7.4. Uživatel má prostřednictvím Aplikace možnost zpracovávané
přihlašovací údaje libovolně měnit a svůj Účet v případě potřeby
smazat. Uživatel je odpovědný za správné a pravdivé vyplnění
svých fakturačních údajů. Změní-li Uživatel:
7.4.1. svoji fakturační adresu tak, že dojde i ke změně státu, ve kterém
jsou služby konzumovány;
7.4.2. svůj stav z fyzické osoby na fyzickou osobu podnikající, z fyzické
osoby na právnickou osobu apod.;
7.4.3. údaj o registraci k dani z přidané hodnoty;
nemůže dále pro již odebírané služby využívat předplacené
prostředky v původní Peněžence a Aplikací bude automaticky
vytvořena Peněženka nová. Změny lze provést v záložce panel
nastavení Účtu Uživatele dle Podmínek užívání Aplikace, který
nabízí možnosti uživatelské změny zadaných údajů:
7.4.1. Můj profil – nabídka umožňující změnu osobních údajů
Uživatele pro základní registraci a ověřování při přihlášení do
Aplikace;
7.4.2. Nastavení fakturačních a platebních údajů – nabídka umožňující
změnu fakturačních a platebních údajů potřebných pro
dokončení objednávky.
7.5. Uživatel má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a
v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může na
vyžádání získat na e-mailové adrese security@geetoo.com.
7.6. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které Správce
zpracovává. Toto právo může Uživatel pro údaje nedostupné
prostřednictví
Účtu
uplatnit
na
e-mailové
adrese
security@geetoo.com.
7.7. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, má-li
pochybnosti o tom, že zpracování osobních údajů provádí
Správce v rozporu s právními předpisy.
7.8. Uživatel má právo na opravu a doplnění chybných nebo
neúplných osobních údajů, pokud takové nedostatky nelze
napravit v klientské sekci, upozorní Uživatel Správce na e-mailové
adrese security@geetoo.com, Správce chybu s přihlédnutím
k provozním či technickým možnostem opraví či údaje doplní.
7.9. Uživatel má právo na to, aby jeho osobní údaje byly i po výmazu
klientské sekce beze zbytku zničeny. Toto právo může uplatnit na
e-mailové adrese security@geetoo.com, pokud je dán alespoň
jeden z těchto důvodů:
7.9.1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo zpracovávány;
7.9.2. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
7.9.3. osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonných
povinností.

7.10. Uživatel má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních
údajů, pokud Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na
dobu potřebnou k tomu, aby mohl Správce přesnost osobních
údajů ověřit.
7.11. Uživatel má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré
osobní údaje, které Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje
předat jinému Správci, a to i prostřednictvím původního Správce,
pokud se osobní údaje zpracovávají automatizovaně.
8. Doba uchování osobních údajů
8.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje související
s uživatelským účtem po dobu neurčitou, tedy až do jeho výmazu
Uživatelem.
8.2. Po obdržení požadavku k výmazu uživatelskému účtu Správce
osobní údaje beze zbytku zničí, ledaže je pro Správce nezbytné
osobní údaje Uživatele nadále zpracovávat, například za účelem
obrany svých právních zájmů či splnění právních povinností.
8.3. Správce je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn
zpracovávat osobní údaje obsažené v čl. 3.1, čl. 3.2 a čl. 3.3 po
dobu nejméně tří (3) až deseti (10) let od skončení účetního
období, v němž byla uzavřena smlouva mezi Správcem a
Uživatelem.
8.4. Osobní údaje dle čl. 3.3.1 jsou uchovávány po dobu existence
virtuálního serveru vytvořeného Uživatelem. Po výmazu
virtuálního serveru jsou tato data dostupná po dobu 180 dní. Po
uplynutí retenční doby není možné tato statistická data obnovit.
V případě výmazu Účtu nejsou tato statistická data dotčena až do
výmazu objednaných virtuálních serverů.
8.5. Osobní údaje dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou u
chovávány po dobu stanovenou dle druhu Cookies v tabulce
přiložené k předmětnému článku.
8.6. V případě e-mailové či listinné komunikace se subjektem
uchovává Správce tuto komunikaci na základě jeho oprávněného
zájmu po dobu, která je potřebná k ochraně jeho právních zájmů
9. Zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování
9.1. Veškeré zpracovávání osobních údajů subjektů je prováděno
v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a v rozsahu jeho platnosti i zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9.2. Aplikace je provozována na vlastní cloudové platformě.
Administrační rozhraní Aplikace je chráněno proti přístupu třetích
osob a případnému zneužití přístupovými hesly a
dvoufaktorovým ověřením. Osobní údaje uložené v Aplikaci jsou
chráněny rovněž antivirovou ochranou a pomocí Anti DDoS
software. Takto uložená data jsou pravidelně zálohována, aby
nedošlo k jejich ztrátě či poškození.
9.3. Fyzické nosiče elektronických dat Aplikace se nacházejí na území
Evropské unie a jsou v datových centrech chráněny před
neoprávněným přístupem třetích osob.
9.4. V případě, že dojde k úniku osobních údajů Uživatelů či pokud
takový únik hrozí, a takový únik by mohl znamenat či znamená
riziko pro práva Subjektů, oznámí Správce tuto skutečnost
dozorovému úřadu a Uživateli.
9.5. K automatizovanému zpracování Správcem dochází při sběru dat
z HW a SW vrstvy virtualizace, tedy při výpočtu jednotlivých
statistických údajů a uživatelských doporučení dostupných
prostřednictvím Aplikace.
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10. Předávání osobních údajů třetím stranám
10.1. Správce přenechává některé aspekty vedení daňové agendy
externí účetní společnosti, se kterou má uzavřenou smlouvu
o zpracování osobních údajů obsahující náležité záruky pro
ochranu osobních údajů.
10.2. Správce při volbě platby debetní či kreditní kartou předává
poskytnuté údaje zprostředkovateli platební brány, se kterým má
uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů obsahující
náležité záruky pro ochranu osobních údajů, viz čl. 5 těchto
Podmínek.
10.3. Správce využívá analytických nástrojů třetích stran, viz čl. 6.3
těchto Podmínek.
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