INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

1)

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na uživatele služeb poskytovaných
prostřednictvím webového portálu www.24pravnik.cz (dále jen „Uživatel“) Provozovaného
společností 24právník.cz s.r.o., IČ: 067 23 373, se sídlem U smaltovny 1218/17, 170 00 Praha 7
(dále jen „Provozovatel“).

2)

Veškeré osobní údaje sdělené Uživateli jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění
povinností Provozovatele ze Smlouvy včetně povinností souvisejících s platebním stykem
týkajícím se objednané Služby, s výjimkou splnění povinností uložených platnými právními
předpisy nebo orgány veřejné moci na základě platných právních předpisů a účelu, ke kterému
Uživatel udělil výslovný souhlas.

3)

Veškeré osobní údaje získané Provozovatelem o Uživateli budou zpracovávány pouze po dobu
trvání registrace Uživatele na portálu www.24pravnik.cz. Za účelem plnění povinností ze
Smlouvy nebo v případě udělení souhlasu k marketingovým účelům Provozovatel může
zpracovávat následující osobní údaje sdělené Uživatelem nebo veřejně dostupné:
a. jméno a příjmení;
b. e-mailová adresa;
c. IP adresa;
d. údaje o platbách za služby poskytované Provozovatelem a údaje související
s provedením platby, zejména čísla účtů Uživatele;
e. veškeré komunikace Uživatele s Provozovatelem, a to ve formě e-mailu, jiné
elektronické podobě nebo komunikace telefonická;
f.

údaje z veřejně dostupných rejstříků;

g. údaje zveřejněné Uživatelem na sociálních sítích nebo jinde v prostředí internetu.
4)

Provozovatel může dále zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb, které
jsou předmětem Smlouvy, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES. Provozovatel zajistí, aby
Uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich
koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

5)

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v
souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i
automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné
podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva Uživatele ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům
6)

Uživatel je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům kdykoli
odvolat. Vyjádření nesouhlasu se zpracování osobních údajů za účelem plnění Smlouvy by
znamenalo nemožnost plnění ze strany Provozovatele, a tedy ukončení Smlouvy.

7)

Uživatel je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Provozovateli, případně
jejich opravu výmaz nebo omezení zpracování.

8)

Pokud se Uživatel domnívá, že provozovatel nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v
rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o
vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění

nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
9)

Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele ve smyslu platných právních předpisů. Těmito provozovateli může být zejména
provozovatel platebního portálu GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, PSČ 370 01.

