ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na veškeré produkty společnosti
ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o., se sídlem Praha 6, Technická 1902/2, PSČ 16627, IČO
26781026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
93305 („ENERGOCENTRUM“ a „Software“).

1.2

V rámci užívání Software může společnost ENERGOCENTRUM získávat osobní údaje uživatele v
závislosti na povaze daného produktu, zejména související s jeho využíváním, jako jsou jméno,
příjmení, zaměstnavatel, e-mailová adresa.

1.3

Uživatel Software souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů společností ENERGOCENTRM,
a to v rozsahu jméno, příjmení, zaměstnavatel, e-mailová adresa a dále další data, která
společnosti ENERGOCENTRUM případně poskytne.

1.4

Výše uvedené osobní údaje zpracovává ENERGOCENTRUM za účelem umožnění užívání
příslušného produktu Software uživatelem, jeho zlepšování a dalšího rozvoje. V maximálním
možném rozsahu jsou osobní údaje anonymizovány a uchovávány a využívány výhradně
v agregované podobě. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen po dobu
využívání Software, nejméně na dobu 5 let.

1.5

Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny pouze osobám tvořícím se společností
ENERGOCENTRUM koncern.

1.6

Uživatel bere na vědomí, že z pověření společnosti ENERGOCENTRUM může s osobními údaji
nakládat zpracovatel, který je však povinen dodržovat vždy stejný standard ochrany osobních
údajů, jaký zaručuje společnost ENERGOCENTRUM. Aktuální přehled takových zpracovatelů je
k dispozici na vyžádání u společnosti ENERGOCENTRUM.

1.7

Uživatel má právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii)
požadovat vysvětlení společnosti ENERGOCENTRUM v případě, že uživatel pojme podezření, že
zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že
osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace,
která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji,
jejich opravou, doplněním či odstraněním.

1.8

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může vést k omezení některých či veškerých
funkcionalit v rámci příslušného produktu Software, při nichž dochází k využívání takových
osobních údajů, či povinnosti uživatele užívaný produkt Software dále neužívat. Ukončení
užívání příslušného produktu Software z vůle uživatele není považována za odvolání souhlasu
se zpracováním osobních údajů a společnost ENERGOCENTRUM je tyto údaje nadále
oprávněna zpracovávat do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo uplynutí
doby, na kterou je souhlas udělován. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních
údajů nebo uplynutí doby, na kterou je souhlas udělován, společnost ENERGOCENTRUM
osobní údaje bezodkladně zlikviduje, s výjimkou anonymizovaných údajů (tj. údajů, které již
není možné zpětně přiřadit žádnému konkrétnímu uživateli) a popřípadě těch osobních údajů,
které může společnost ENERGOCENTRUM zpracovávat na základě zákonných výjimek i bez
souhlasu uživatele.

1.9

V případě, že uživatel poskytne při využívání služeb osobní údaje jiné osoby, zejména osobní
údaje získané od jeho zákazníků, tímto prohlašuje, že takto činí oprávněně, tj. že mu příslušná
osoba udělila souhlas s takovým jednáním a činí tak v souladu s výše uvedeným zákonem o
ochraně osobních údajů.

