
Zásady ochrany osobních údajů

I. Správa zákaznických dat a účel zacházení s daty

1.  ENTERTAINMENT  TECHNOLOGY  s.r.o.  (dále  ´ET´)  zpracovává  klientská  data  na

základě souhlasu klienta a podle povinných zákonných nařízení. 

2.  Aby  byla  zajištěna  bezpečnost  osobních  údajů,  ET  určil  své  zásady  pro

zpracování údajů ve shodě se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů (dále

´informační  zákon´)  stejně  jako  úpravami  dalších  relevantních  právních

ustanovení.

3. ET usiluje v tomto předpisu o definování svých principů a praxe při zacházení a

ochraně osobních dat uživatelů HELLOPAY™ systému, která byla poskytnuta jejich

zákonnou registrací.  

4. Účel ústředního zpracovávání dat ET nebo třetí stranou – stejně jako zacházení

s daty partnerů je následující: 

 Provoz  systému  HELLOPAY™  (dále  ´systém´),  správa  pohledávek,

vyrovnání výsledného obratu ve vztahu vlastníků karet a partnerů;
 Zajištění  dat  týkajících  se  vlastníků  karet  a  partnerů  během registrace,

modifikace dat a doplňování dat včetně informací o transakcích; 
 Monitorování  a  poznávání  zvyků  spotřebitele,  využívání  karty  a  dalšího

jednání,  dále  vyvíjení  a  doručování  individualizovaných  nabídek

vlastníkům karet;
 Spolupráce  při  řešení  nároků  vznesených  vlastníky  karet  nebo partnery

během užívání systému při zpracovávání vzniklých reklamací. 

II. Právní základ správy dat

1. Aby  bylo  zajištěno  široké  využití  benefitů  nabízených  systémem,  majitelé

karet mohou registrovat sebe nebo své karty na webové stránce HP, umístěné

na této internetové adrese: www.hello-pay.cz
2. Ve  vztahu  k používání  systému,  uživatelé  se  mohou  rozhodnout,  zdali

registrují  sebe a svou kartu, aby předešli  tomu, že by jiné, neautorizované

osoby  používali  danou  kartu  neoprávněným způsobem.   Poskytnutí  dat  je

dobrovolné během registrace. 
3. Majitelé  karet  prohlašují  ve  spojitosti  s použitím  karet  a  s  registrací,  že

porozuměli a seznámili se s pravidly a opatřeními systému, přijímají podmínky

jeho využívaní a přijali závaznou povahu daných opatření ve vztahu k sobě a

dali  souhlas  k nakládání  s daty  v souvislosti  s povahou  dat  poskytnutých

uživateli během registrace. 



4. Majitelé  karet  přijímají  a  souhlasí  se  zpracováním  dat  ET  (jí  samou  či

prostřednictvím třetí  strany), které poskytli  prostřednictvím webové stránky

během  registrace  (dále  ´klientská  data´)  stejně  jako  data  vztahující  se

k transakcím provedeným prostřednictvím karty (dále ´transakce´).
5. Majitelé karet svou registrací souhlasí, že ET využije služby subdodavatelů za

účelem  uskutečnění  záměrů  výše  uvedených  v  I.  4.  Zpracování  dat

subdodavateli slouží výhradně pro účely provozu systému; subdodavateli je

nařízeno  zlikvidovat  data  jemu poskytnutá  ET  ihned  po  ukončení  smluvně

právního vztahu (nebo účelu vytyčenému v dané smlouvě).
6. Použitím služeb majitelé karet přijímají a uznávají závaznou povahu opatření,

aktuálních  zásad  ochrany  osobních  údajů,  včetně  dodatků  daných  zásad

ochrany osobních údajů, a to ihned po jejím doplnění.

III. Bezpečnost dat

1. ET  zaručuje,  že  žádné  neautorizované  osoby  nemohou  získat  přístup,

publikovat,  přeposílat,  modifikovat  nebo  smazat  upravovaná  data.  Pouze

manipulant dat a relevantní zaměstnanci zpracovatele dat smějí být zasvěceni

do manipulace s daty a  ET je neposkytne data žádné třetí straně, která není

autorizovaná, aby měla přístup k těmto datům. 
2. Klientská data majitele karty a transakce budou uchována a zpracována ET

podle  platných  zákonem  daných  směrnic.  Je  zakázáno  poskytovat  osobní

informace (klientská data)  třetím osobám – s výjimkou subdodavatelů, viz bod

I.  4  výše.  Přeposílání  transakčních  dat  třetím  osobám  je  možné  pouze

poskytnutím  dat  bez  klientských  informací,  kdy  je  zajištěno,  že  informace

nemůže být propojena s žádnými jednotlivci nebo  majiteli karet.  
3. Společnost  ET  je  oprávněna  –  při  dodržení  relevantních  předpisů  –  přímo

oslovit majitele karet s obchodními nabídkami. Majitelé karet ovšem mohou

požádat  ET,  aby  se  zdržela  zasílání  těchto  nabídek  písemnou  žádostí  na

adresu info@hello-pay.cz. 
4. Majitelé karet jsou oprávněni, aby částečně nebo plně odvolali svůj souhlas

k zákonnému  nakládání  a  zpracování  jejich  dat  včetně  jejich  přenosu  a

zažádat o odstranění jejich osobních informací tím, že zažádají písemně o tyto

kroky  u  ET  prostřednictvím  prohlášení  přeposlaném  na  info@hello-pay.cz.

Kdyby  tímto  způsobem  majitel  karty  odvolal  svůj  souhlas  se  zacházením

s daty a přenosem, který by učinil nemožným sběr jeho transakcí, registraci,

vyrovnání  nebo  potvrzení  platnosti  jeho  práv  nebo  naplnění  jeho  závazků

jakýmkoli  způsobem  souvisejících  se  systémem,  toto  prohlášení  odvolání

představuje výpověď ze strany majitele karty v systému ET. 



5. Majitel  karty může požádat ET, aby opravila jeho osobní informace. Majitel

karty  si  může  vyžádat  informace  prostřednictvím  zákaznické  podpory  ET

ohledně zacházení s jeho osobními údaji. Na žádost majitele karty poskytne ET

detailní písemné vyjádření o tom, jak se zachází s daty, účel a trvání jejich

manipulace a další aktivity spojené s manipulací dat, stejně jako komu byla

data poskytnuta a za jakým účelem. Tato informace bude poskytnuta majiteli

karty  v co  nejkratším možném čase,  písemně  nejpozději  do  třiceti  dnů  od

podání  žádosti.  V případě  odmítnutí  úpravy  nebo  vymazání  žádosti  může

majitel karty žádat právní nápravu stejně jako se obrátit na Úřad pro ochranu

osobních údajů. 

IV. Subdodavatelé zapojení do zpracování dat

Na  základě  ustanovení  zákona  o  informacích  a  o  informační  svobodě,

ENTERTAINMENT  TECHNOLOGY  s.r.o.,  jako  provozovatel systému HELLOPAY™,  je

kvalifikovaný správce dat. Informační technologie na pozadí systému poskytuje

společnost  Lets Ltd. (1126 Budapest, 19 Böszörményi, Maďarsko).

ET si vyhrazuje právo jednostranně modifikovat aktuální zásady ochrany osobních

údajů,  přičemž  bude  informovat  návštěvníky  webových  stránek  o  těchto

změnách. 

Praha, 31. července 2016


