Ochrana osobních údajů na portálu Kamerov.cz
I.

OBECNÉ INFORMACE

1.1.

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů na portálu Kamerov.cz je společnost RTB media
s.r.o., IČO: 294 16 876, se sídlem U Zvonařky 448/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205438 (dále jen
„Správce“).

1.2.

Správce osobní údaje zpracovává plně v souladu s příslušnými předpisy upravujícími ochranu
osobních údajů, zejm. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“).

1.3.

V případě dotazů či požadavků z oblasti ochrany osobních údajů se můžete na správce obrátit
zejména písemně či e-mailem na adrese vlasenko@rtbmedia.cz.

II.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI OBJEDNÁVCE BEZ REGISTRACE

2.1.

Při učinění objednávky na portálu Kamerov.cz je třeba zadat nejméně následující údaje:
a)
b)
c)
d)

Jméno a příjmení;
E-mail;
Telefon;
Adresa.

2.2.

Takto zadané údaje Správce zpracovává pro účely uzavření smlouvy a doručení objednaného
zboží zejména na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, když takové zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy (tj. zejména dodání zboží) ze strany Správce.

III.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI REGISTRACI

3.1.

Při registraci profilu na portálu Kamerov.cz je třeba zadat následující údaje:
a)
b)
c)
d)

Jméno a příjmení;
Telefon;
E-mail (Přihlašovací jméno);
Dodací adresa.

3.2.

Takto zadané údaje Správce zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, tedy na
základě souhlasu, a to výhradně pro účely vedení účtu zákazníka. V případě následné
objednávky jsou pak osobní údaje dále zpracovávány zejména na základě čl. 6 odst. 1. písm. b)
Nařízení, když takové zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (tj. zejména dodání zboží) ze
strany Správce.

3.3.

Souhlas se zpracováním osobních údajů při registraci lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na
adresu vlasenko@rtbmedia.cz.

IV.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

4.1.

V určitých případech zpracovává Správce Vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných
povinností, tedy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Na tomto základě jsou zpracovávány
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Tyto jsou zpracovávány zejména

za účelem dodržování občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), zákona o ochraně spotřebitele
(zák. č. 634/1992 Sb.), zákona o dani z přidané hodnoty (zák. č. 235/2004 Sb.) a zákona o
účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.).
V.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.

Jako subjekt údajů máte dle platných právních předpisů řadu práv. Níže naleznete informace pro
základní seznámení se s těmito právy. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte, například
prostřednictvím e-mailu vlasenko@rtbmedia.cz.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Právo na přístup
Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a
k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 Nařízení (např. k informacím ohledně účelu
zpracování; plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy; právu podat stížnost u
dozorového úřadu atp.). Správce na Vaši žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se
Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných
osobních údajů.
Právo na výmaz
Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás
týkají, pokud je dán alespoň jeden z důvodů vymezených v čl. 17 Nařízení (např. osobní údaje
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; odvoláte souhlas se zpracováním
osobních údajů, ledaže existuje další právní důvod pro jejich zpracování atp.).
Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby Správce v případech vymezených v čl. 18 Nařízení (např. jestliže subjekt
údajů popírá přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní; subjekt údajů vznesl námitku
proti zpracování atp.).
Právo na přenositelnost
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl(a) Správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, a to v případech vymezených v čl. 20 Nařízení.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to zejména
v případě, že zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce.
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
V případě, kdy je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude
mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, Správce Vám toto porušení
bez zbytečného odkladu oznámí.

VI.

FUNKCE POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI, COOKIES

6.1.

Funkce poskytované třetími stranami
Na portálu Kamerov.cz jsou využívány následující funkce Google Adwords, Skliku a
Facebooku:

6.2.

Remarketing, Retargeting, Publikum podle zájmů, Vlastní publikum podle zájmů, Publikum s
pravděpodobným zájmem o koupi, Podobné segmenty publika, Demografické a geografické
cílení.

6.3.

Na portálu Kamerov.cz jsou využívány následující funkce Google Analytics:

6.4.

Remarketing ve službě Google Analytics, Přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, Přehledy
Google Analytics o demografii a zájmech.

6.5.

Správce využívá výše zmíněných funkcí k zaměření inzerce na uživatele, kteří dříve navštívili
webové stránky společnosti, k lepšímu zacílení reklam na uživatele s konkrétními zájmy a na
specifické segmenty publika. Konkrétní zájmy uživatele jsou také zpracovány v přehledech o
návštěvnosti webu.

6.6.

Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy Správce na různých
webech.

6.7.

Cookies
Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k
zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na portálu Kamerov.cz.

6.8.

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk
uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je
užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

6.1.

Podobně jako většina webových stránek i tyto stránky používají cookies z mnoha různých
důvodů. Správce například sleduje celkový počet návštěvníků stránek, a to jako anonymní
souhrnný počet.

6.2.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde
ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li
stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností stránek.

6.3.

Třetí strany mohou využívat soubory cookie, webové signály a podobné technologie ke
shromažďování nebo získávání informací z tohoto webu a jiných míst na internetu a tyto
informace mohou využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Uživatelé se mohou
odhlásit od shromažďování a využití informací pro cílení reklam. Přístup k mechanismu pro
provedení takové volby je např. zde http://www.aboutads.info/choices

6.4.

Další možností odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je odhlašovací
stránka organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/

6.5.

Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce
Nastavení reklam společnosti Google https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs

6.6.

6.7.

Možnost odhlášení se z používání
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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Údaje v pseudonymizované podobě
Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních
údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (obvykle však v tzv.
pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů).Třetími
osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby,
kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:
a) osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů,
b) poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
c) provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou.

6.8.

Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě,
nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto
způsobu zpracování se dozvíte níže.

6.9.

Některé webové stránky Správce také umožňují funkci sdílení či hodnocení obsahu na
sociálních sítích či přímý přechod na naše účty na sociálních sítích prostřednictvím aplikací
třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále
sdílení v rámci sociálních sítí např. Twitter, Youtube, Google+ atd. Tyto aplikace mohou sbírat
a využívat informace o Vašem chování na stránkách Správce.
Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:
Facebook
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter
https://twitter.com/privacy
Google+
https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
Pinterest
https://help.pinterest.com/cs/help-topic/Legal%20and%20privacy
Flicker
https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm
Youtube
https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/
LinkedIn
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=liother&veh=www.linkedin.com%7Cli-other

6.10. Správce nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací.
Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, je třeba obrátit se přímo na
provozovatele takových služeb.

