
ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Elektronická kniha jízd Auto-GPS

Poskytoval Služby zpracovává v rámci poskytování Služby následující osobní údaje: jméno, e-mail,
telefonní číslo, IP adresa, GPS poloha jízdy.

Poskytovatel Služby je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem tvorby elektronické
knihy jízd.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich digitální uložení do databáze poskytovatele
Služby,  případně  jejich  zobrazení  oprávněnou  osobou  při  asistenci  s nastavením  systému
či obdobnou aktivitou. Osobní údaje do systému zadává buď účastník nebo jsou získány z Rozhraní
nebo GPS jednotky.

Údaje o GPS poloze poskytoval Služby uchovává v databázi po dobu 2 - 5 let  podle toho,
co si účastník Služby vybere.  (Každá skupina má v „Knize jízd“ v nastavení skupiny možnost si
zvolit, po jak dlouhé době chce data mazat.) Veškerá další osobní data poskytoval Služby uchovává
celou dobu, kdy je účet uživatele aktivní a maže je až 24 měsíců po deaktivaci uživatele. V případě
sporu  (soudního  či  rozhodčího  řízení)  má  poskytovatel  Služby  právo  na výmaz  dat  až
po pravomocném ukončení sporu.

Poskytovatel  Služby  neposkytuje  osobní  údaje  ani  údaje  o  vozidlech  bez  písemného
souhlasu uživatele  Služby třetím osobám, s  výjimkou těch případů,  kde tuto součinnost  ukládá
zákon. 

Poskytovatel  Služby  není  zodpovědný  za  případné  škody  zapříčiněné  poskytnutím
autorizační údajů uživatelem třetím osobám. 

Osobní  data  zpracovávaná  poskytovatelem  Služby  podléhají  vícestupňovému  systému
ochrany.

Při  zpracovávání  osobních  dat  poskytovatel  Služby  dodržuje  platné  právní  předpisy  -
především Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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).

Uživatel může uplatnit práva subjektu údajů (právo na přístup a opravu, na výmaz, vznést
námitku,  na  omezení  zpracování,  na  přenositelnost)  nebo  se  dotázat  na  nejasnosti  na  adrese
dpo@eurosat.cz.
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