ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Atlantis PC s.r.o.
se sídlem Gerská 1250/40, 323 00 Plzeň
identifikační číslo: 25213547
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221

pro shromažďování údajů na webové stránce https://www.diagnostickytest.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1

Tato dokumentace se týká ochrany osobních údajů zpracovávaných obchodní společností
Atlantis PC s.r.o., se sídlem Gerská 1250/40, 323 00 Plzeň, identifikační číslo: 25213547,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 (dále jen
„společnost“). Internetová aplikace, které se tento dokument týká, je provozována
společností
na
webových
stránkách
umístněných
na
adrese
https://www.diagnostickytest.cz (dále jen „webová stránka“).

2. Ochrana osobních údajů
2.1

Žádné údaje, poskytnuté uživatelem při používání webové stránky, nemají povahu
osobních údajů. Data zadaná do webové stránky nemohou identifikovat řádnou fyzickou
osobu ani společnost, po uživateli se požaduje pouze libovolně zvolené přihlašovací
jméno (nick), ze kterého není možno určit osobu.
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2.2

Shromážděné údaje pomocí zadání do webové stránky jsou zpracovávány po dobu
neurčitou.

2.3

Správcem osobních údajů ve vztahu k těmto webovým stránkám a produktům je výše
zmíněná společnost.

2.4

Kromě údajů zadaných v rámci naplnění aplikace zavěšené na webové stránce společnost
nezpracovává ani nezískává žádné další informace o uživatelích.

2.5

Hromadně zpracovaná data bez možnosti zobrazení jakýchkoliv osobních údajů mohou
být předávána Asociaci malých a středních podniků České republiky za účelem
vypracování statistik finančních dat podnikatelských subjektů České republiky.

2.6

Nezasíláme žádné nevyžádané obchodní nabídky ani newslettery.

3. Práva zákazníka
3.1

Každý uživatel, jenž poskytl své osobní údaje společnosti, má právo písemně požádat
společnost o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem o něm
společnost zpracovává.

3.2

Každý uživatel, jenž poskytl své osobní údaje společnosti, má právo písemně požádat
společnost o výmaz veškerých svých osobních údajů z evidencí společnosti.

V Plzni dne 2.12.2020
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