PRIVACY POLICY SPOLEČNOSTI CONNEA, s.r.o.
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí a
dále abychom vám odpověděli na otázky, které vás zajímají.
Ochrana soukromí a osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro společnost CONNEA, s.r.o., se
sídlem Čechova 55, 664 51, Šlapanice, IČO 25348655, DIČ CZ25348655, (dále jen „CONNEA“) velmi
důležitá. CONNEA nejenže aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU, aby implementoval
veškeré požadavky uložené zákonem
CONNEA se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne
účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Přečtěte si prosím naše prohlášení společně s informací pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů a se Všeobecnými podmínkami pro poskytování
služeb společnosti CONNEA, s.r.o.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?
Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě
nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze
fyzická osoba.
Osobním údajem nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem
množství jednotlivých informací.
Když se stanete zákazníkem používajícím naše služby, požádáme vás o sdělení vašich osobních údajů.
Jaké údaje o vás budeme zpracovávat, závisí na tom, jaké služby jste si u nás objednal/a a jaké používáte.

Osobní údaj
CONNEA zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který
zde uvádíme, neznamená, že o každém společnost CONNEA zpracovává údaje v takovém rozsahu.
Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi
individualizován.
Zároveň pro úplnost uvádíme i údaje vztahující se k právnickým osobám, které nejsou osobními údaji
ve smyslu zákona.
Osobními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, fakturační údaje (např. druh,
způsob a objem využívaných služeb), e-mailové spojení, bankovní spojení, golfový HCP.
Ochranu podle zákona o zpracování osobních údajů požívají pouze osobní údaje fyzických osob.

Další zpracovávané údaje
Současně shromažďujeme písemnou komunikaci mezi vámi a společností CONNEA týkající se vašich
reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na naše služby atd.
Abychom vám mohli nabídnout nové služby, produkty, slevy či jiné zajímavosti, poskytujete nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V tomto případě jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu.
Tímto souhlasem také dáváte svolení k použití a uveřejnění fotografií z námi organizovaných eventů
a akcí, případně videozáznamů jak na webové stránky www.connea.cz, tak na sociální sítě společnosti
CONNEA, jako např. Facebook, LinkedIn, Instagram apod. Fotografie jsou zveřejňovány pro účely prezentace projektů jako reference společnosti.

Třetí osoby
Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek
stanovených právními předpisy České republiky, těmito Pravidly a případně dalšími dokumenty, které
si přímo s Vámi dohodneme.
CONNEA samozřejmě nepředá Vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud
(a) nám k tomu nedáte svůj souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo (d)
pokud k tomu společnost CONNEA neopravňuje právní předpis.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:
•
společnosti, které se účastní námi pořádáných golfových projektů, a které mají možnost v
rámci networkingu využít kontakty pro rozesílání obchodních nabídek účastníkům námi pořádaných
golfových turnajů
•
Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. golfová hřiště pro zadání hráčů na server čgf, hotelům pro zpracování roaming
listů v rámci námi pořádaných eventů apod.)
•
subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.
Pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera či mateřské společnosti, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti,
které nám zákon ukládá.

Příjemce/Zpracovatelé
Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě (a) zákona
nebo (b) smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé).
Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, jsou tyto osoby povinny dodržovat platné právní předpisy

Povinnosti CONNEA jako správce Vašich osobních údajů
Jako správce vašich osobních údajů je naší povinností:
•
stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
•
stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
•
zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné,
osobní údaje budeme aktualizovat. Zjistí-li správce, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem
na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování
blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze
zpracovat pouze v mezích uvedených zákonem. Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci o
blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu
předat všem příjemcům,
•
shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanového účelu,
•
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
•
zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat
k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt
údajů předem souhlas,
•
shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou
jiného účelu nebo jiné činnosti,
•
nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
Poučení podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Každý účastník či uživatel (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že společnost CONNEA nebo
třetí subjekt, s kterým společnost CONNEA uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může
a) požádat CONNEA nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby CONNEA nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně
závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková
újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno a adresu.
V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost
odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte v
samoobsluze Můj Vodafone. Dále máte možnost využít i naší zákaznickou linku či naše prodejny.
Stejně tak máte možnost nám sdělit, že nemáte zájem o zasílání informací o našich službách, nabídkách a nabídkách našich partnerů. Tuto informaci zašlete prosím na adresu:
CONNEA, s.r.o.
U Golfu 565
109 00 Praha 10
info@connea.cz
Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a podobné techniky, které
nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby
a produkty. To nám následně umožní nabídnout vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají
vašim potřebám a zájmům. Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že vy konkrétně
jste navštívil danou stránku. Máte možnost odmítnout, aby Vodafone používat vaše cookies.
Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo cookies
jednoduše zakázat. Cookies si můžete vypnout ve vašem prohlížeči. Způsob vypnutí cookies závisí na
typu vašeho prohlížeče, V tom případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce prostě nebudou
fungovat.
A co že to vlastně taková cookie je?
Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách.
CONNEA Team

