Informace poskytnuté v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

V souladu s čl. 13 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) správce poskytuje subjektu údajů potřebné informace.
Vedení uživatelského účtu na stránce
sledujuﬁlmy.cz

Účel zpracování:

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání:

po dobu trvání uživatelského účtu

Použití manuálního zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání:

osobní údaje zpracovávané manuálně nejsou
uchovávány

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:
Osobní údaje jiné než citlivé:

Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje
citlivé):

jméno, příjmení, přihlašovací jméno, FB ID, datum
registrace, IP adresa, email, shlédnutí a hodnocení
ﬁlmů, věk
citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány

Kategorie příjemců z České republiky a států EU:
orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona)

Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:
Země mimo EU nebo mezinárodní
organizace, kam mají být osobní údaje
předávány:

správce nemá úmysl předávat osobní údaje do
zahraničí mimo země EU

Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování
(proﬁlování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování
pro subjekt údajů:
správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí proﬁlování

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Těmito smlouvami jsou: smlouva o
poskytování služeb elektronických komunikací ohledně provozování aplikace na stránce sledujuﬁlmy.cz

Správce:

WBM EUROPE LTD Vlastimil
35a Astbury Road, 39301 London

Zástupce správce:

správce nejmenoval svého zástupce

Zpracovatel:

ServerZone s.r.o.
Sketeckého 1705/3a, 163 00 Praha 6

Pověřenec pro ochranu osobních
údajů:

správce nejmenoval pověřence pro ochranu
osobních údajů

Poučení subjektu údajů o právním základu poskytnutí osobních údajů a následkům
jejich neposkytnutí:
Poskytnutí osobních údajů je:
Následky odmítnutí poskytnout správci
osobní údaje:

smluvním požadavkem
bez poskytnutí osobních údajů se nelze přihlásit do
uživatelského účtu a využívat plně využívat aplikaci
sledujuﬁlmy.cz

Poučení subjektů údajů o jeho právech:
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím
se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum:

Jméno a přijmení subjektu údajů:

Podpis subjektu údajů:

Tento dokument byl vygenerován za použití Klíče k ochraně osobních údajů na stránkách www.oou.cz

