ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
Zásady ochrany soukromí společnosti Safetica Technologies s.r.o., založené podle Českého práva, se sídlem
Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 25848666, zapsané v Obchodním rejstříku pod spisovou
značkou C 117600, vedenou u Městského soudu v Praze („Safetica“ nebo „My“).
Je řada způsobů, jakými můžete využívat naše služby – můžete používat naše produkty, prohlížet si naše
webové stránky, nebo se na nás obracet s žádostí o nákup našich produktů nebo o pomoc s jejich obsluhou.
Někdy nám rovněž zasíláte zprávy, kde hodnotíte naše služby a poskytujete nám tak cennou zpětnou vazbu na
naši práci. Když využíváte naše služby nebo s námi sdílíte informace, například odesláním formuláře pro
kontaktování podpory či kontaktováním naší telefonické linky, využíváme shromážděné informace o Vás
k tomu, abychom zkvalitnili naše služby, poskytli Vám relevantní odpovědi na Vaše žádosti a nabídli Vám
zajímavější reklamu na naše produkty.
Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Pokud
Vám nebylo 16 let, prosíme, nevyužívejte bez dohledu a souhlasu Vašeho zákonného zástupce naše webové
stránky.
Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto
srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.
V těchto Zásadách ochrany soukromí Safetica (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme:
•

Jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem;

•

Jak využíváme shromážděné informace a na jakém právním základu;

•

Jak dlouho zpracováváme shromážděné informace;

•

Kdo má přístup ke shromážděným informacím;

•

Jaká máte práva ve vztahu ke shromážděným informacím a jak je uplatnit.

Snažili jsme se vše popsat tak, aby to bylo co nejjasnější a nejjednodušší, ale pokud přesto nerozumíte
některým pojmům, jako je osobní údaj, IP adresa nebo cookie, navrhujeme, ať se předtím seznámíte se
slovníkem klíčových pojmů v Příloze A k těmto Zásadám. Pokud by ani přes to nebylo vše jasné, můžete nás
kdykoliv kontaktovat s využitím kontaktního formuláře nebo e-mailové adresy: dpo@safetica.com.
Můžete se také kdykoliv obrátit na osobu našeho pověřence ochrany osobních údajů, což je odborník, který
Vám odpoví na jakékoliv Vaše otázky, týkající se zpracování osobních údajů. Kontaktní údaje našeho pověřence
jsou:
Ing. Petr Brábník, dpo@safetica.com
1.

Jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem je shromažďujeme

Shromažďujeme následující informace:
• Informace, které nám sdělíte. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, když nás kontaktujete,
žádáte o podporu nebo máte zájem o naše služby. Tyto údaje nám zpravidla poskytujete vyplněním a

1

odesláním určitého formuláře na našich webových stránkách, přidáváním komentářů do našeho blogu,
vyplněním dotazníku spokojenosti, ve smlouvě či objednávce nebo v požadavcích na podporu. Jedná se
například o jméno, příjmení, podpis, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název organizace, pracovní
pozici nebo webovou stránku. Pokud jste nás žádal/a o podporu, máme informace o Vašich jednotlivých
požadavcích. Pro zlepšení služeb a zákaznické podpory využíváme i Vaši hlasovou nahrávku
telefonického hovoru, o čem Vás však vždy předem informujeme i na začátku hovoru.
• Informace, které získáváme, když využíváte naše služby. Shromažďujeme informace o tom, jak
využíváte naše služby, od návštěvy našich webových stránek, až po využívání našich produktů. Jedná se
o následující informace:
• Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází
k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookie k analyzování provozu
na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování
na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv
apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které
vyplníte do formulářů na našem webu nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou
uvedené v Příloze B k těmto Zásadám.
• Informace o Vašem zařízení. V případě hlášení chyb a poskytnutí podpory získáváme informace o
Vašem systému, včetně operačního systému a hardware, chybové hlášky, systémové, aplikační a
síťové logy o aktivitě na zařízení a další informace nezbytné pro zlepšování našich produktů a služeb,
a opravu chyb.
2.

Jak využíváme shromážděné informace a na jakém právním základu

Shromážděné informace využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, udržovat je, chránit a
dále zlepšovat a abychom mohli vyvíjet či měnit naše služby s ohledem na Vaše preference. Shromážděné
informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zobrazovat na našich webových stránkách a
stránkách našich partnerů reklamu na naše produkty, o kterých si myslíme, že Vás budou zajímat.
Shromážděné informace, včetně Vašich osobních údajů, využíváme také k tomu abychom chránili sebe a ostatní
uživatele našich služeb.
Když kontaktujete naši podporu, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom Vám byli schopni pomoci
při řešení Vašich problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použit k zasílaní informací o našich službách, jako
například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.
Informace, shromážděné ze souborů cookies, využíváme k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality
našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran, jako jsou například Google Analytics. Pokud
například uložíme vaše nastavení jazyka, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost.
Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookie nebo podobných
technologií s Vašimi osobními údaji.
Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší
pochopení chování návštěvníků našich webových stránek.
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Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, zda byly Vaše údaje
smazány, kdo v rámci Safetica je smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na
poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě
plnění našich zákonných povinností anebo na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za
účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, Vás vždy budeme informovat a
požádáme Vás o souhlas.
Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou založené na našem
vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:
•

Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, včetně realizace přímého
marketingu;

•

bezproblémová evidence a organizace našich školení;

•

vystavení certifikátu o Vaší účasti na našem školení a jeho uložení v našem certifikačním programu,
který slouží pro ověření a deklaraci znalostí a zkušenosti práce s produkty;

•

zlepšování našich produktů, které jste si od nás zakoupil/a;

•

propagace našich služeb a produktů;

•

oprava chyb, které nastanou při využívaní našich produktů;

•

zajištění zálohování a obnovy systému a dat v případe výpadku služeb;

•

ochrana právních nároků Safetica a našich ostatních zákazníků;

•

vyhodnocování úspěšnosti nasazení projektu a odvedené činnosti na základe Vámi vyplněného
dotazníku spokojenosti;

•

vyhodnocování úspešnosti marketingových akcí, kterých jste se účastnil/a a

•

efektivní poskytování služeb zákaznické podpory a implementačních prací.

3.

Jak dlouho zpracováváme shromážděné informace

Vaše osobní údaje jsou využívány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly
shromážděny – například po dobu obchodního partnerství, dokud jste neodmítl zasílání našich marketingových
sdělení nebo dokud řešíme Vaše požadavky na podporu.
4.

Kdo má přístup k informacím

Safetica dbá na ochranu osobních údajů a nikdy neprodává databáze osobních údajů. Osobní údaje
předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.
K Vašim osobním údajům má přístup celé podnikatelské seskupení Safetica:
•

Safetica Technologies s.r.o.;
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•

Safetice Services s.r.o.

Vaše osobní údaje dále můžeme předávat distributorovi, se kterým má Vaše společnost uzavřenou podlicenční
smlouvu, poskytovateli cloudových služeb, zajišťujícímu přenos dat mezi námi a Vámi, našim servisním
technikům a servisním partnerům, kteří Vám poskytují služby podpory a údržby, našim vývojářům, právním
zástupcům v případě přípravy smluvní dokumentace nebo řešení sporů a externím účetním a daňovým
poradcům.
Informace o Vašem používání našich webových stránek předáváme třetím osobám, které pro nás zajišťují
komunikační a marketingové služby
Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a předáváme je našim partnerům ze Spojených států
amerických v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že předáváme Vaše osobní údaje do Spojených
států amerických, využíváme jenom ty služby, které jsou certifikované v rámci Privacy Shield a zaručují tak
odpovídající úroveň ochrany údajům i po jejich předání do Spojených států amerických. Budete-li mít zájem o
zjištění, kde se nachází Vaše konkrétní informace, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese:
dpo@safetica.com a Váš požadavek společně vyřešíme.
Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito
osobami, abychom mohli pohlídat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.
5.

Jak zabezpečujeme osobní údaje

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou
povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu,
abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. Pro zabezpečení
Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:
• Princip založený na riziku. V pravidelných intervalech provádíme přezkum rizik informační bezpečnosti,
které souvisí s Vašimi osobními údaji. Kvůli tomu jsme taktéž najali specializované pracovníky, kteří
vykonávají dohled a působí ve vedení firmy.
• Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům
lidského faktoru, zejména:
• Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti;
• Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a
rizika informační bezpečnosti;
• Smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných
třetích stran s přístupem k Vašim osobním údajům;
• Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
• Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečností Vašich
osobních údajů, zejména:
• Antivirové řešení pro ochranu proti malware;
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• Řešení pro síťovou bezpečnost, kombinující firewally, konfiguraci síťových prvků a jiné technologie;
• Nástroje pro audit práce s citlivými daty, nakonfigurován na automatizované hlášení incidentů
odpovědným osobám;
• Šifrování pevných disků a externích médií;
• Data Loss Prevention (DLP) řešení pro vynucení pravidel bezpečné práce s daty a snížení rizika
incidentu;
• Zálohování důležité infrastruktury a dat.
• Fyzická bezpečnost. Pro ochranu osobních údajů v písemné formě a fyzickou ochranu IT zařízení:
• Řídíme přístup k Vašim osobním údajům;
• Fyzicky jsme zabezpečili areály a úložiště osobních údajů.
6.

Uplatnění Vašich práv

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše
práva můžete uplatnit tak, že nám napíšete na e-mailovou adresu: dpo@safetica.com. Můžete taktéž
kontaktovat našeho pověřence ochrany osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím za jakými
účely, v jakém rozsahu a 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 k na
základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
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 (i) již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti
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zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) 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.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které
zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, zejména pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete
námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely
zpracovávány.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů Safetica jsou účinné od 25. 5. 2018.
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PŘÍLOHA A
SLOVNÍK KLÍČOVÝCH POJMŮ
Cookie

Je malý textový soubor, který webové stránky ukládají
skrze Váš prohlížeč na Váš počítač. Většina webových
stránek na světě využívá cookies.

Data Loss Prevention (DLP)

Data Loss Prevention jsou systémy, které jsou určené
pro kontrolu a omezení nakládaní s Vašimi osobními
údaji.

Firewall

Firewall je část počítačové sítě, která zvyšuje
bezpečnost síťového provozu, čím chrání zařízení od
nežádoucích útoků jiných osob.

IP adresa

IP adresa je identifikační číslo zařízení v sítích,
používajících internetový protokol.

Malware

Malware je škodlivý počítačový program, jehož
účelem je vniknutí do počítačové sítě a poškodit ji
nebo ukrást data.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Vaší
osobě, které zpracováváme a které mohou vést k Vaší
přímé či nepřímé identifikaci.

Privacy Shield

Privacy Shield nebo také „štít soukromí“ je nástroj
sloužící k zajištění odpovídající ochrany osobních
údajů, které jsou předávané do Spojených států
amerických. Tento nástroj byl vytvořen Evropskou
komisi v spolupráci s vládními orgány Spojených států
amerických.

Zařízení

Zařízením se rozumí osobní počítač, server, nebo
mobilní zařízení vč. tabletu.
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PŘÍLOHA B
POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
1.

Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v
okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a
úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference),
takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
2.

Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám
mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:
•

K tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;

•

K tomu, abychom při webchatu věděli, že už jste se nás v minulosti na něco ptal/a;

•

Zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;

•

Umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích;

•

Neustále zlepšovat naše webové stránky;

•

Učinit náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat naše služby za cenu, za
kterou je v současnosti poskytujeme).

Cookies nepoužíváme k:
•

Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;

•

Předávání osobních údajů třetím stranám; ani k

•

Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.
3.

Více informací o cookies

3.1.

Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:
•

Abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému;

•

Abychom si zapamatovali Vaši historii vyhledávání na našich webových stránkách; nebo

•

K tomu, abyste mohl přidávat komentáře na naše webové stránky, například na blog.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové
stránky.
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3.2.

Funkce třetích stran

Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované třetími
stranami. Běžným příkladem je včlenění YouTube videa na stránky. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně
znemožní provoz funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami.
Naše webové stránky zahrnují tyto cookies třetích stran:
3.2.1. Cookies sociálních sítí
Umožňuje, abyste mohli jednoduše vyjádřit „Tohle se mi líbí“ nebo sdílet obsah našich webových stránek na
sítích, jako je Facebook nebo Twitter, začlenili jsme na naše webové stránky tlačítka pro sdílení obsahu na
těchto sítích.
Používáme:
Facebook (Více informací).
ShareThis (ten nám zajišťuje spoustu tlačítek sdílení v jednom praktickém balíčku, Více informací).
Důsledky týkající se ochrany soukromí v této oblasti se budou lišit od sociální sítě k sociální síti a budou záviset
na nastavení ochrany osobních údajů, která jste na těchto sítích zvolili.
3.2.2. Cookies statistiky návštěvníků
Soubory cookies používáme také k sestavování statistiky návštěvníků, například kolik lidí navštívilo naši
webovou stránku, jaký druh technologií používají (např. Mac nebo Windows, což nám pomáhá zjistit, kdy naše
stránky nefungují tak, jak by měly pro konkrétní technologie), jak dlouho stráví na našich webových stránkách,
na kterou stránku se nejvíce dívají atd. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky. Tyto
programy tzv. "analytiky" nám také říkají, jak se lidé dostali na tuto stránku (např. z vyhledávače Google) a zda
ji již dříve navštívili, což nám pomáhá vynaložit více peněz na rozvoj služeb pro Vás místo marketingových
výdajů.
Používáme:
Google Analytics (Více informací).
Mouseflow (Více informací zde a tady).
Facebook Pixel (Více informací zde a tady).
Leady.cz (Více informací).
Více informací o analytických nástrojích třetích stran, které používáme, najdete v sekci nástroje třetích stran.
3.2.3. Reklamní cookies
Soubory cookie jsou v reklamě online široce využívány. Ani my, inzerenti, nebo naši partneři v reklamě
nemůžeme

z

těchto

cookies

získat

osobní

údaje.

Více

o

online

inzerci

se

dozvíte

na

http://www.youronlinechoices.com/cz/. Můžete zrušit téměř všechny reklamní cookies na adrese
http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby, i když bychom byli raději, kdybyste tak nečinili, protože
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advertisement pomáhá udržet většinu internetu zdarma. Je také třeba zdůraznit, že zrušení reklamních cookies
neznamená, že se vám reklamy přestanou zobrazovat, pouze již nebudou personalizovány.
Používáme:
Google AdWords (Více informací).
Facebook Ads (Více informací).
Sklik (Více informací).
Více informací o reklamních nástrojích třetích stran, které používáme, najdete v sekci nástroje třetích stran.
3.2.4. Remarketingové cookies
Někdy si můžete všimnout, že po návštěvě určitých webových stránek vidíte zvýšený počet reklam z těchto
stránek. Důvodem je, že inzerenti, včetně nás samých, platí za tyto inzeráty. Technologie, kterou to lze provést,
je umožněna pomocí cookies, tzv. "remarketingového cookie". Tyto inzeráty využíváme k nabídce speciálních
nabídek atd., abychom Vás povzbudili k návratu na naše stránky. Nedělejte si starosti, nemůžeme Vás
proaktivně oslovit, protože celý proces je zcela anonymní. Tyto soubory cookies můžete kdykoli zrušit, jak je
vysvětleno výše.
Používáme:
Google AdWords (Více informací).
Sklik (Více informací).
Více informací o remarketingových nástrojích třetích stran, které používáme, najdete v sekci nástroje třetích
stran.
4.

Správa nastavení cookies

Abychom zajistili Vaši ochranu v souladu s právními předpisy Evropské unie, ne všechny cookies můžeme
používat, aniž bychom k tomu měli Váš souhlas. Za tímto účelem rozdělujeme cookies, které používáme, do
dvou kategorií. Ty, které jsou nezbytné ke správnému fungování webu nebo k plnění služby, kterou po nás
požadujete, a ty ostatní. První zmiňovaná kategorie cookies je uvedena výše v tomto informačním sdělení, a
tyto cookies můžeme používat i bez Vašeho souhlasu.
Ostatní cookies můžeme používat pouze za předpokladu, že nám k jejich používání udělíte souhlas, a to
zakliknutím tlačítka „Souhlasím“ v informačním baneru, který se Vám zobrazí při návštěvě našich webových
stránek, nebo zakliknutím tlačítka „Souhlasím s použitím cookies“ níže v tomto informačním sdělení.
5.

Zrušení nebo omezení cookies

Většinou můžete vypnout soubory cookie úpravou nastavení prohlížeče tak, že prohlížeči zabráníte v přijímání
cookies. Pokud tak učiníte, pravděpodobně omezíte funkčnost našich a velkého množství světových webových
stránek, protože cookie jsou standardní součástí většiny moderních webových stránek. Možná, že Vaše starosti
ohledně cookies se týkají tzv. "spywaru". Prosím, vězte že spíše než vypínáním cookies ve Vašem prohlížeči
můžete zajistit stejného cíle tím, že si nainstalujete anti-spyware software, který automaticky odstraní cookies
považované za invazivní.
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Níže najdete odkaz na nastavení cookies v jednotlivých prohlížečích:
•

Google Chrome;

•

Mozzila Firefox;

•

Safari;

•

Microsoft Edge.
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