ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů
podnikatel (OSVČ): Michal Petrák
sídlo: Teplická 268/44, 190 00 Praha – Střížkov
IČO: 86904159
adresa elektronické pošty: petrak@beerboys.cz
telefon: +420 728 423 322
a
podnikatel (OSVČ): Ondřej Drešer
sídlo: Hybešova 520/3, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
IČO: 47801506
adresa elektronické pošty: dreser@beerboys.cz
telefon: +420 608 944 026
dále též jen „správce“
Účely zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:
-

online rezervace,
vyřízení objednávky/poskytnutí služby,
vyřízení reklamace

související s rezervací služeb prostřednictvím online webového rozhraní
umístěného na adrese: www.beerboys.cz
Rozsah zpracovávaných údajů
-

jméno, příjmení
e-mailová adresa
telefoní číslo
číslo voucheru (slevomat.cz/adrop.cz)

Příjemci osobních údajů
-

společnost Google, Inc.
společnost Slevomat.cz, s.r.o.
společnost adrop s.r.o.

Doba uložení osobních údajů
Údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, která se liší
podle účelů zpracování:
-

vyřízení rezervace: 1 rok od uplatnění,

-

vyřízení reklamace: 1 rok od uplatnění

Práva poskytovatele osobních údajů

Osobní údaje jsou citlivé informace a jejich poskytovatel má právo vědět, jak s
nimi správce nakládá. Poskytovatel osobních údajů má právo:
-

získat opis osobních údajů,
opravit osobní údaje – osobní údaje může uživatel opravit,
vymazat osobní údaje – pokud si poskytovatel údajů nepřeje, aby jeho
osobní data byla dále zpracovávána má právo „být zapomenut“,
na omezení nezbytně nutného zpracování osobních údajů,
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se jedná o
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se
námitka i profilování,
podat stížnost –dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních
údajů, na který se může poskytovatel osobních údajů kdykoliv obrátit se
svým problémem.

Cookies
Pro funkčnost webového rozhraní jsou používány soubory „cookies“, což jsou
malé datové soubory ukládané na disk počítače uživatele. Soubory cookies jsou
používány k tomu, aby mohl uživatel lépe porozumět tomu, jakým způsobem je
webové rozhraní používáno a bylo možné jej optimalizovat. Soubory cookies
vypovídají např. o tom, jestli uživatel webové rozhraní již v minulosti navštívil,
nebo jestli je novým návštěvníkem. Soubory cookies, které užívající používá,
neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak
neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP
adresy.
Odmítnutí se ukládá do cookie na vašem aktuálním počítači nebo
zařízení. Pokud používáte více počítačů (zařízení pro přístup ke službám
správce), tak je nutné zákaz provést na každém z nich.
Pokud si uživatel nepřeje soubory cookies přijímat, může v nastavení
internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku počítače vymazat,
zablokovat jejich příjem a může rovněž nastavit upozornění před uložením
každého jednotlivého souboru. Pro bližší informace lze vyhledat v nápovědě
internetového prohlížeče kapitolu týkající se cookies.
Soubory cookies pro on-line reklamu
Správce shromažďuje informace o používání webového rozhraní prostřednictvím
cookies za účelem marketingu (při první návštěvě webového rozhraní má
návštěvník možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování
neodmítne, použije správce získané informace k analýze chování návštěvníka
webového rozhraní a také pro zobrazování reklamy na služby správce. Tato
funkce může být pro návštěvníka webového rozhraní prospěšná, protože mu
zobrazí jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají jeho zájmům.
Google Analytics
Webové rozhraní používá službu Google Analytics, což je webová analytická
služba společnosti Google, Inc. Kompletní informace o zpracování vašich
osobních údajů najdete zde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Profilování a automatizované zpracování
Správce nepoužívá profilování ani automatizované zpracování osobních údajů.

