Prohlášení o ochraně osobních údajů
Tato internetová stránka pod doménou hoppygo.cz („Stránka“) je provozována společností ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., se
sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 059 76 359, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, sp. zn. C 274001, (dále jen „společnost DigiLab“ nebo „my“) za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“
nebo „Vy“) Stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) se vztahuje na osobní údaje o Vás, které jsou
zpracovávány námi nebo naším jménem. Toto Prohlášení obsahuje zejména (i) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, (ii)
jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu tyto údaje
případně předáváme, (v) jak tyto údaje chráníme a (vi) jakým způsobem Vám mohou být tyto údaje zpřístupněny, příp. jakým
způsobem můžete tyto údaje aktualizovat. Tímto Prohlášením poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich
právech souvisejících s daným zpracováním.
Toto Prohlášení můžeme z času na čas aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a
v případě podstatných změn budete upozorněn(a).
Zpracovávané osobní údaje:
Údaje poskytnuté přímo Vámi. Zpracováváme Vaše osobní údaje při žádosti o odběr novinek e-mailem. Z těchto důvodů
zpracováváme osobní údaje v rozsahu zejména e-mail.
Údaje poskytnuté Vámi při užívání Stránky. Můžeme zpracovávat Vaše údaje, které nám poskytnete při užívání Stránky včetně
přihlášení a používání účtu ke komunikaci. Obsah (tj. kterákoliv informace nebo údaj, jenž vytvoříte, nahrajete, zveřejníte, zašlete
nebo sdílíte prostřednictvím Stránky) může být přenesen našimi systémy nebo uložen v našich systémech.
Údaje o užívání Stránky. Mimo údajů, které nám poskytnete přímo, můžeme zpracovávat údaje, jak používáte Stránku vaším
počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na Stránku. Například můžeme zpracovávat:
•
Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a
nastavení zařízení;
•
Log: čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou
jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;
•
Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi
přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;
•
Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Stránky, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo
aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Stránky.
Můžeme zpracovávat údaje o Vás a Vašich aktivitách z veřejných a veřejně dostupných zdrojů, které můžeme spojovat s dalšími
údaji, jež získáme od Vás nebo o Vás, potažmo Vašich aktivitách.
Další údaje. Také můžeme zpracovávat osobní údaje o Vás, Vašem zařízení nebo o způsobu, jakým užíváte Stránku, tak, jak
Vám uvedeme v okamžiku, kdy údaj získáme, nebo jiným způsobem v případě, že jste nám udělil(a) souhlas.
Účel zpracování a jeho popis:
Zajištění funkčnosti internetové stránky. Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že
umožní základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky, rychlé načtení obsahu
internetové stránky či ověření uživatele. Webová stránka nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro
tento účel nezbytné.
Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu
tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky,
souhlas s použitím cookies a další.
Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského
komfortu tím, že si spřízněné webové stránky uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení
obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.
Měření návštěvnosti webových stránek. Analytické cookies vlastní (first party), která slouží k měření návštěvnosti a
neobsahuje unikátní identifikaci uživatele.
Statistika a analýza chování uživatele. Osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele
na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt
údajů pomoci určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o
produktech a službách společnosti DigiLab a jiných subjektů, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu,
vyhodnocování soutěží a následnému zasílání výher. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.
Vaše osobní údaje jsou dále použity pro zajištění provázanosti webů se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich
prostřednictvím.
Jak zpracováváme Vaše údaje:
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Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání
osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše.
Nezbytnost zpracování osobních údajů:
Můžeme zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu společnosti DigiLab nebo třetí osoby. To se týká zejména
cookies zpracovávaných za účely k zajištění funkčnosti internetové stránky, uložení preferencí uživatele na doméně po dobu
relace a měření návštěvnosti webových stránek.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracování takových údajů
je dobrovolné. V takovém případě nejste povinen(na) nám osobní údaje poskytovat. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a),
nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.
Doba zpracování a archivace:
V případě cookies sloužících k zajištění funkčnosti internetové stránky se zpracování ukončuje po skončení relace. V případě
cookies sloužících k uložení preferencí uživatele zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu 6
měsíců od ukončení poslední relace uživatele. V případě zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů po
dobu platnosti souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.
Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury, Analytické a statistické společnosti
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším
orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat do třetích zemí.
Automatizované rozhodování na základě osobních údajů, jenž se Vás může právně nebo jinak významně dotýkat:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.
Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického
výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních
záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.
Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích internetových stránek, na které vedou hypertextové odkazy na Stránce.
Neneseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů na externích stránkách. Tyto hypertextové odkazy jsou
poskytovány jako služba uživateli a jsou přístupné na Vaše vlastní nebezpečí.
My stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší Stránce, můžeme používat různé
technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte Stránku, a tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.
Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách.
Cookies nám dovolují ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a
marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky.
Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno.
Upozorňujeme, že Stránka je nastavena na práci s povoleným použitím cookies, a proto některé vlastnosti Stránky nemusejí
správně fungovat, pokud bude použití cookies odmítnuto.
Abychom zajistili maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnými změnami, zveřejněním
nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme vhodná organizační a technická opatření zahrnující
fyzické, elektronické a řídící postupy k ochraně a zajištění informací, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této webové
stránky. Vaše citlivé informace a / nebo osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách, jsou šifrovány a chráněny
certifikátem SSL. Navzdory výše uvedeným opatřením nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou Vámi
přeneseny nebo pokud budete s Vašimi osobními údaji sami zacházet nezabezpečeným způsobem.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
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Přístup ke zpracovávaným
osobním údajům.

Odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či
nesprávných údajů případně
doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů
v případě zániku účelu nebo
neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci
zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve
strukturovaném a strojově
čitelném formátu pro sebe,
nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti
zpracování osobních údajů,
pokud se domníváte, že
zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem
automatizovaného
rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO DigiLab ohledně ochrany osobních údajů můžete využít
následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
dpo@skodaautodigilab.com

nebo

Písemně na adrese:
ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.
k rukám DPO
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7 – Holešovice

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO DigiLab požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete
kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti
ŠKODA AUTO DigiLab

www.skodaautodigilab.com
dpo@skodaautodigilab.com

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje
zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u
pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO
DigiLab nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://ww.uoou.cz/
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