Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem 1188
Článek 1
Úvodní ustanovení
Conectart s.r.o., IČ 24728055, DIČ CZ24728055, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851/4, PSČ 190
00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 169320, vydává tyto: Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem 1188.
Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem 1188 (dále jen „OP“) stanovují
základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog
firem 1188 (dále jen „Služba“). OP obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu
Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování.
Současně OP vymezují základní práva a povinnosti společnosti Conectart s.r.o., jako
poskytovatele Služby (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníků, kterým je Služba poskytována
(dále jen „Zákazník“). OP jsou pro Zákazníka a Poskytovatele závazné.

Článek 2
Vymezení pojmů
Službou se pro účely těchto OP rozumí katalogová služba Katalog firem 1188 spočívající v
zápisu stanovených údajů o podnikatelských subjektech (Zákaznících) do Poskytovatelem
vytvořené elektronické databáze podnikatelských subjektů (dále jen „Katalog“) a jejich
zveřejnění na Serveru. Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Zákazníků na základě jejich
údajů zapsaných v Katalogu. Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese (URL):
http://www.1188.cz.
Zákazníkem se rozumí registrovaný uživatel Služby, tedy podnikatelský subjekt se Záznamem.
Zákazník si za účelem využití Služby zvolí nebo mu je přiděleno zákaznické jméno a heslo.
Zákazníkovi je rovněž založen zákaznický účet Služby (dále jen "Kreditkonto") na Serveru.
Záznamem se rozumí údaje Zákazníka zapsané do Katalogu (vizitka, zápis).
Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, jenž užívá pro vyhledávání
podnikatelských subjektů Katalog.
Serverem se rozumí internetová stránka Poskytovatele s adresou (URL): http://www.1188.cz.
Doplňkové služby jsou placené služby Katalogu firem 1188. Jsou to zejména služby 1188
Doporučuje.
Kreditkontem se rozumí zákaznický účet Služby včetně elektronické peněženky Zákazníka.
Zákaznický účet umožňuje upravovat Záznam, objednávat a administrovat služby, získávat
informace o účtu a historii Záznamu.

Článek 3

Charakteristika Služby a podmínky pro její poskytování
•

Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Zákaznících do Katalogu a zveřejnění
těchto údajů (Katalogu). Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Zákazníků na
základě údajů Záznamů zapsaných v Katalogu a zobrazování těchto údajů ve formě
vizitky Zákazníka na základě uživatelského dotazu. Poskytovatel je oprávněn využít
údaje, které jsou předmětem Záznamu rovněž pro účely poskytování informací na
informační službě provozované na lince 1188, s čímž Zákazník souhlasí. Služba je
provozována a je dostupná na internetové adrese (URL): http://www.1188.cz.

•

Poskytovatel se zavazuje na základě podmínek stanovených těmito OP služby Katalog
firem 1188 zobrazovat na Serveru Záznamy. Poskytovatel Zákazníkovi po zadání
zákaznického jména a hesla zpřístupní na Serveru Kreditkonto pro zadávání údajů v
Záznamu.

•

Záznam (zápis, vizitka) Zákazníka bude Poskytovatelem zobrazen na Serveru na základě
uživatelského dotazu, tj. po zadání klíčových slov Uživatelem do vyhledávacího okna
Katalogu, a to na základě shody klíčových slov s obsahem Záznamu dle parametrů
určených Poskytovatelem či na základě jiných skutečností. Poskytovatel je oprávněn
nabídnout možnost zobrazovat Záznamy i na dalších internetových stránkách.
Umístění Záznamů na Serveru a jejich grafický vzhled určuje Poskytovatel. Pořadí při
zobrazení Záznamů určuje Poskytovatel. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na
Severu vedle Záznamu i jiná reklamní sdělení.

•

Zákazník odpovídá za obsah Záznamu a za obsah internetových stránek, jejichž adresa
je součástí Záznamu. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které Zákazník
Záznamem způsobí sobě nebo třetím stranám.

•

Poskytovatel si vyhrazuje právo nezobrazovat Zákazníkem zadané údaje bez udání
důvodu, zejména u Záznamů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či s právním řádem
České republiky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích stran nebo porušují
obecně přijímané etické normy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobnou úpravu
Záznamu (např. diakritika, interpunkce, překlepy apod.), a to i bez upozornění
Zákazníka. Poskytovatel není povinen upravovat Záznamy nevyhovující těmto OP.

•

Využívání Služby je vázáno na přihlášení Zákazníka do Katalogu na základě
zákaznického jména a hesla. Zákazník je povinen zabezpečit svoje přihlašovací údaje,
tedy zákaznické jméno a heslo, proti zneužití a držet je v tajnosti. Poskytovatel
neodpovídá za zneužití zákaznického jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí
osobě či jejich zneužití.

•

Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi prostřednictvím SMS či e-mailu oznámení,
která se týkají provozu Služby, Katalogu a Kreditkonta Zákazníka, jakož i obchodní
sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

Článek 4
Doplňkové služby
1. Služba 1188 Doporučuje

•

Služba 1188 Doporučuje umožňuje prioritní zobrazování Záznamů na Serveru
prostřednictvím barevně odlišené vizitky. Vyhledání záznamu odpovídá kontextu
hledání dle klíčových slov a regionu. Tato služba a označení je nabízena zejména
zákazníkům, kteří poskytují nadstandardní dostupnost a kvalitu prezentovaných
služeb.

•

Údaje ze Záznamu Zákazníka s označením „Doporučujeme“ budou přednostně
poskytovány tazatelům prostřednictvím informační služby provozované na lince
1188.

•

Cena služby 1188 Doporučuje se sjednává v závislosti na délce trvání, oboru a regionu,
jako cena smluvní.

•

Poskytovatel si vyhrazuje právo odebrat označení „Doporučujeme“ Záznamům při
opakovaných závažných stížnostech Uživatelů Katalogu na neexistenci, nedostupnost
či špatnou kvalitu prezentovaných služeb. V takovém případě bude Zákazník o tomto
bezodkladně informován.

Článek 5
Objednávka Služby
•

Služba je poskytována Zákazníkovi na základě objednávky Služby, kterou zájemce o
Službu podává telefonicky nebo elektronickými prostředky, např. emailem na adresu
katalog@ilinky.cz, dle technických možností Poskytovatele prostřednictvím Katalogu
na Serveru. Podáním objednávky (objednáním Služby) vyjadřuje Zákazník souhlas s
těmito OP, jejichž ustanovení se tímto zavazuje dodržovat. Potvrzením objednávky
Služby ze strany Poskytovatele se rozumí okamžik zahájení poskytování Služby.
Zákazník a Poskytovatel berou na vědomí, že objednávka Služby se okamžikem jejího
potvrzení Poskytovatelem stává řádně uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je
poskytování Služby a jejíž nedílnou součástí jsou tyto OP.

•

Poskytovatel je oprávněn jednostranně odmítnout poskytnutí Služby v případě, že
Zákazník uvedl Poskytovateli nesprávné osobní nebo identifikační údaje, porušil
povinnosti uvedené v ustanoveních těchto OP.

Článek 6
Ceny, cenové a platební podmínky
•

Úhrada Služby je realizována formou zálohové platby na základě vyúčtování Služby.
Úhradu vyúčtování Služby je Zákazník oprávněn uskutečnit pouze bezhotovostním
převodem na účet Poskytovatele uvedený na vyúčtování Služby nebo složením
peněžních prostředků na účet Poskytovatele. Jiné způsoby úhrady vyúčtování Služby
nejsou Poskytovatelem akceptovány. -Příslušná částka (zálohová platba) musí být
připsána na účet Poskytovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením
poskytování Služby. V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně
a včas, není Poskytovatel povinen Službu poskytnout. Zákazníkovi bude vystaven
daňový doklad (faktura) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpis. Zákazník souhlasí s tím, aby doručení daňového
dokladu probíhalo jeho zasláním na kontaktní adresu elektronické pošty Zákazníka,
v elektronickém formátu (například .PDF). Dnem doručení je v takovém případě den
emailové zprávy s připojeným daňovým dokladem dle předchozí věty. Po potvrzení

objednávky Zákazníka ze strany Poskytovatele jsou zálohové platby uhrazené
Zákazníkem nevratné.
•

V případě, že si Zákazník předplatí kredity na své Kreditkonto, pro účely pozdějšího
objednání služeb, je platnost kreditů omezena na období 6ti měsíců ode připsání platby
na účet Poskytovatele. Po uplynutí uvedené lhůty kredity bez dalšího zaniknou a nelze
je dále využít k úhradě služeb.

Článek 7
Reklamace
•

Vady Služby je Zákazník oprávněn Poskytovateli vytknout uplatněním reklamace. V
rámci reklamačního řízení je Zákazník oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to
ve formě poskytnutí náhradní Služby.

•

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
okamžiku, kdy Zákazník vadu zjistil nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl
zjistit, jinak nárok dle předchozího odstavce zaniká.

•

Vadou Služby se rozumí její nedostupnost delší než 5 hodin v průběhu jednoho
kalendářního dne.

Článek 8
Ochrana osobních údajů
•

Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování svých osobních a identifikačních
údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Poskytovateli. Zákazník bere na vědomí a souhlasí
s tím, a že Poskytovatel zpracovává jeho osobní a identifikační údaje manuálně i
automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích osob a že je oprávněn je
shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů), předávat třetím osobám a užívat v souladu s
právním řádem ČR a těmito OP pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů,
pro účely poskytování Služby, vyúčtování Služby a provádění úkonů souvisejících s výše
uvedeným (zejména pro zajišťování provozu technických zařízení a softwarových
aplikací, prostřednictvím kterých je Služba poskytována) a dále pro marketingové
účely, účely nabízení obchodu a služeb, to vše v rozsahu nutném pro naplnění výše
uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po
dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto
smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v
souladu s nimi. Zákazník bere na vědomí, že obchodní firma nebo název, sídlo, příp.
sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby
oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp.
obchodní firma, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající
fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, datum narození nebo název a
sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické
osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být ze
strany Poskytovatele potvrzena objednávka Zákazníka a poskytována Služba.
Nebudou-li uvedené údaje Zákazníkem poskytnuty, není Poskytovatel povinen
objednávku potvrdit a Službu zájemci poskytovat. Ostatní osobní a identifikační údaje

jsou Zákazníkem poskytovány dobrovolně a Zákazník jejich poskytnutím souhlasí
s jejich uveřejněním.
•

Poskytovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Zákazníka dbá, aby
Zákazník neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje
přijmout ve vztahu k třetím stranám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Zákazníka, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití. Souhlas se zpracováním osobních a identifikačních
údajů pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb může být Zákazníkem
kdykoli odvolán, a to písemnou formou prokazatelně doručenou na adresu sídla
Poskytovatele.

•

Podrobné informace o podmínkách, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o
Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve společnosti Conectart
s.r.o. obsahuje dokument „Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů
zákazníků/klientů („Zásady“); aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na našich
obchodních místech a na webových stránkách www.1188.cz

Článek 9
Závěrečná ustanovení
•

Zákazník odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost Záznamu a dále za jeho soulad s
platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Záznam Zákazníka nebude
v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Zákazník
Poskytovateli za způsobenou škodu.

•

Ujednání, která se odchylují od těchto OP, je možné platně sjednat pouze písemnou
formou.

•

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí těmito OP a ve věcech těmito
OP neupravených se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

•

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli, a to i bez předchozího upozornění,
změnit s účinností nejdříve 30 dnem ode dne jejich zveřejnění na www.1188.cz.

•

Tyto OP jsou v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách s adresou (URL):
http://www.1188.cz.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.8.2016

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
VE SPOLEČNOSTI CONECTART S.R.O.

Tento dokument upravuje podmínky a poskytuje informace o zpracovávání osobních údajů
zákazníků společnosti Conectart s.r.o., IČO: 24728055, se sídlem: K Žižkovu 851/4, 190 00
Praha 9, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C
169320.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje
shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je
využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních
údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého
zákazníka.
1.

JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A PO JAKOU DOBU
JE ZPRACOVÁVÁME?
 Osobní údaje získáváme v souladu dalšími právními předpisy upravujícími oblast
ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, („Zákon“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti. Vedeme databázi osobních údajů svých zákazníků
a jsme správci těchto údajů.
 Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme:


na základě zákona jako tzv. zákonné zpracování, při kterém je
poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů,
vzhledem ke smluvnímu charakteru našich vztahů je jejich poskytnutí
dobrovolné, avšak v případě Vašeho odmítnutí zpracování údajů Vám
služby, o které máte zájem, nemůžeme poskytnout;



na základě Vašeho souhlasu jako tzv. dobrovolné zpracování, souhlas
se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

 Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi
(kontaktní údaje), údaje vážící se k Vaší podnikatelské činnosti, vstupujete-li do
vztahu s námi jako podnikatel, a další informace související s našimi vztahy:






Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul,
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu,
číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného
obdobného dokumentu), národnost, věk, pohlaví, bankovní spojení apod.; u
zákazníka-fyzické osoby podnikatele též IČ a DIČ;
Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní
adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné
informace;
Údaje související s Vaší podnikatelskou činností, vstupujete-li do
vztahu s námi jako podnikatel, těmito údaji se rozumí zejm. obchodní firma,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo, popř. místo podnikání,
adresa provozovny, číslo telefonu, e-mailová adresa, údaje o našich
obchodních vztazích, o plnění či neplnění závazků.


Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme, v souladu se Zákonem (viz §
13 Zákona), pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní
anebo
odbornou,
popř.
technickou
podporu,
anebo
provádějí
marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost („Zpracovatelé");
seznam Zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách www.kkcg.com

 Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou
právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v
souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje
zpracovávat a provedeme jejich likvidaci v souladu se Zákonem.
2.

Z JAKÝCH ZDROJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?




3.

Přímo od Vás při našem jednání s Vámi o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a
při jejich následné realizaci (zákonné zpracování);
Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas (dobrovolné zpracování);
Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVÁME?







4.

Pro účely související s poskytovanými obchody a službami, zejména pro vyhodnocení
žádosti o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a pro zajištění všech dalších
činností souvisejících s realizací obchodu či služby;
Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, pro
provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a
spokojenosti zákazníků a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů;
Pro obchodní účely, mj. pro vývoj nových produktů cíleně zaměřených na potřeby
zákazníků a pro informování zákazníků o našich nových produktech a službách i
nových produktech a službách společností tvořících s námi koncern („Společnosti
Skupiny KKCG“).
JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?





Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou,
disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy
zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným
přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným
možným zneužitím;
Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých
pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní
povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního
vztahu k nám.

5.

KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?









6.

Našim Zpracovatelům, kteří pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě
příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů; za Zpracovatele vybíráme pouze
takový subjekt, který nám poskytne maximální záruky o technickém a organizačním
zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů, Zpracovateli jsou v řadě případů
Společnosti Skupiny KKCG; seznam Zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách
www.kkcg.com;
Společnostem Skupiny KKCG v případě, že k tomu získáme Váš souhlas; aktuální
seznam společností Skupiny KKCG je k dispozici na webových stránkách www.kkcg.com
;
Dalším subjektům, a to na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem;
Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy nám poskytnutí údajů
ukládají zákony (např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); jde zejména o orgány státní správy,
soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře - soudní
komisaře, insolvenční správce apod.;
Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám nebo
pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům,
dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro
úspěšné uplatnění nároku.
JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ A
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj
souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete.
Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas
můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp.
odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která
odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních
údajů můžete opětovně udělit.
7.

JAKÝ PŘÍSTUP MÁTE KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAKÉ JSOU NAŠE
POVINNOSTI?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese K
Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 nebo na e-mailové adrese: info@conectart.cz. Informaci v
zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 Zákona) vyhotovíme bez zbytečného odkladu
a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí
informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např.
náklady na poštovní zásilku (viz § 12 Zákona). Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při
zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených
zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete
se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava
poskytuje (viz § 21 Zákona). Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

8.

ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních
údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou
pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které
Vám poskytujeme.
9.

KDE MŮŽETE UPLATNIT PŘÍPADNÉ NÁMITKY KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ A ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů,
odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:


10.

e-mailovou zprávou na adresu: info@conectart.cz či
písemným oznámením zaslaným na adresu: K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9
JAK INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANĚ?






Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.kkcg.com;
S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany jste našimi pracovníky, popř.
spolupracujícími osobami seznámeni při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této
souvislosti jste také požádáni, abyste se vyjádřili k navrženému souhlasu se
zpracováním osobních údajů (dobrovolné zpracování);
Tyto zásady se uplatňují i na zpracovávání osobních údajů prováděné Společnostmi
skupiny KKCG, neboť ve všech Společnostech skupiny KKCG je uplatňována jednotná
politika pro zpracování a ochranu osobních údajů.

