
POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ 

§ 1. 

[Všeobecná ustanovení] 

Tato politika stanovuje pravidla pro postup s osobními údaji a jinými údaji Uživatelů v souvislosti s provozováním
servisu - Adegis.com. 

§ 2. 

[Definice] 

Termíny použité ve směrnici znamenají: 

a. Administrátor – ADEGIS Společnost s ručením omezeným – komanditní společnost se sídlem ve Wodzisławi
Śląském zapsaná do registru podnikatelů – Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) vedeného
Okresním soudem v  Glivicích  Wydział  X  Gospodarczy  Národního  soudního  rejstříku  (KRS)  pod  číslem KRS:
0000538610, DIČ (NIP): 6472570883. 

b. Servis – internetový servis dostupný na adrese Adegis.com 

c. Uživatel – fyzická osoba využívající Servis. 

§ 3. 
[Ochrana osobních údajů] 

1. Administrátor je administrátorem, ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, osobních údajů Uživatele
shromažďovaných v souvislosti s používáním Servisu, zahrnujících: 

a. identifikační údaje shromažďované prostřednictvím formuláře nákupu, opravy, výměny nebo prodeje
dostupných v Servisu, zpracování na základě předpisu čl. 6 odst. 1 písmeno b) obecného nařízení o
ochraně údajů, za účelem realizace smluv uzavřených s Uživatelem nebo učinit kroky předcházející
uzavření smlouvy prováděné na žádost Uživatele, po celou dobu platnosti těchto smluv, a pokud
nedojde k uzavření smlouvy, po dobu 3 let ode dne zaslání nabídky Administrátorem; 

b. údaje shromažďované v souvislosti s vyúčtováním s Uživatelem, zpracovávané na základě předpisu čl.
6 odst. 1 písmeno c) obecného nařízení o ochraně údajů, za účelem plnění ze strany Administrátora
je mu uložených povinností vyplývajících ze všeobecně platných právních předpisů, včetně daňových
předpisů, do doby vypršení platnosti povinnosti zpracovávání těchto údajů definovaného příslušnými
předpisy; 

c. údaje shromažďované v souvislosti s používáním ze strany Uživatele Servisu, včetně údajů, o kterých
se mluví v písmenech a. a b. výše, za účelem realizace Administrátorem právně ospravedlnitelných
vlastních zájmů spočívajících na přijetí kroků přímého marketingu, včetně profilování Uživatele za
účelem výběru odpovídajících nabídek, do doby deaktualizace těchto údajů nebo nahlášení ze strany
Uživatele nesouhlasu se zpracováním osobních údajů v tomto rámci; 

d. údaje shromažďované automaticky v souvislosti s používáním ze strany Uživatele Servisu – údaje logů
Servisu, zpracovávané na základě předpisu čl.  6 odst.  1 písmeno f)  obecného nařízení o ochraně
údajů,  za  účelem  realizace  ze  strany  Administrátora  právně  ospravedlnitelných  vlastních  zájmů
spočívajících v provádění statistických a vývojových prací, po dobu 10 let anebo do doby nahlášení ze
strany Uživatele nesouhlasu se zpracováním osobních údajů v tomto rámci; 

e. údaje  shromažďované  prostřednictvím  formuláře  newsletter,  za  účelem  poskytování  služby
Newsletter a dodávání Uživateli obchodních informací, na základě předpisu čl. 6 odst. 1 písmeno a)
obecného nařízení o ochraně údajů, v souvislosti s poskytnutím ze strany Uživatele dobrovolného a
kdykoliv odvolatelného souhlasu se zpracováním osobních údajů, do doby odvolání tohoto souhlasu. 

2. Administrátor  si  vyhrazuje  právo  zpracovávat  osobní  údaje  Uživatele  shromažďovaných  v souvislosti
s používáním Servisu po dobu delší, než je uvedeno v odst. 1 výše, na základě předpisu čl. 6 odst. 1 písmeno f)



obecného nařízení o ochraně údajů, za účelem realizace ze strany Administrátora právně ospravedlnitelných
vlastních  zájmů  spočívajících  na  domáhání  se  nároků  vůči  Uživateli  a  třetím  subjektům  v souvislosti s
používáním ze strany Uživatele Servisu nebo ochrany proti nárokům tohoto druhu, do doby ukončení platnosti
těchto nároků nebo jejich promlčení.  

3. Osobní  údaje  Uživatele  mohou být  předávány odběratelům údajů  –  subjektům poskytujícím ve prospěch
Administrátora služby podpory, v rámci pověření zpracování osobních údajů, v souvislosti s používáním služeb
dodávaných těmito subjekty.  

4. Každá osoba, které se týkají osobní údaje zpracovávané Administrátorem, je oprávněna požadovat přístup
k osobním údajům, jejich úpravy, odstranění, omezení zpracování, převedení údajů a vyslovení nesouhlasu se
zpracováním realizovaného na základě předpisu čl. 6 odst. 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně údajů.
Každá  osoba,  které  se  týkají  osobní  údaje  zpracovávané  Administrátorem,  je  oprávněna  podat  stížnost
k dozorčímu orgánu. 

5. Uvedení údajů specifikovaných v odst. 1 písmeno a. a e. je dobrovolné, avšak nutné pro poskytování služeb
tamtéž popsaných. 

§ 4. 

[Bezpečnost osobních údajů] 

1. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány na vybaveních a serverech nejvyšší třídy v příslušně zabezpečených
centrech pro uchovávání informací, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. 

2. Administrátor zpracovává osobní údaje Uživatele s ohledem na všechny právní a technické požadavky, které

jsou mu ukládány všeobecně platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.  

3. Osobní údaje Uživatele, v mezích definovaných v této politice a všeobecně platnými právními předpisy, budou
zachovány jako důvěrné.  

§ 5. 

[Politika cookies] 

1. Pro komfort Uživatelů Administrátor používá soubory cookies, mj. za účelem přizpůsobení Servisu potřebám
Uživatelů a dále pro statistické účely. Cookies jsou malé textové soubory zasílané internetovým servisem,
který navštěvuje uživatel Internetu, do zařízení uživatele internetu. 

2. Shromažďované, v denících přihlašování, údaje jsou využívány pouze a výlučně pro účely správy Servisu. 

3. V souladu s praxí většiny www servisů uchováváme dotazy HTTP směřované na server (přihlášení serveru).
V souvislosti s výše uvedeným mohou být uchovávány: 

a. IP adresy, ze kterých Uživatelé prohlížejí Servis; 

b. doba přijetí dotazu; 

c. doba odeslání odpovědi; 

d. název zařízení Uživatele; 

e. informaci o chybách v komunikaci Servis – zařízení Uživatele; 

f. tzv. referer link; 

g. informace o prohlížeči Uživatele. 

4. Shromážděná přihlášení (loga) jsou uchovávána po dobu minimálně 10 let, tj. do doby ukončení platnosti
nebo  promlčení  nároků  souvisejících  s fungováním  Servisu,  jako  pomocný  materiál  sloužící  ke  správě
Servisu. Informace v nich obsažené nejsou prozrazovány nikomu, kromě osob oprávněných ke spravování
Servisu. Na základě souborů logů mohou být generovány statistiky představující pomoc při správě. Shrnutí
v podobě těchto statistik neobsahují žádné vlastnosti identifikující osoby navštěvující Servis. 

5. V Servisu jsou využívány následující soubory cookies: 

a. cookies dočasné (utrácí platnost po ukončení daného prohlížení a zavření prohlížeče); 

b. cookies statistické - _ga (ztrácí platnost po 730 dnech); 



c. cookies statistické - _gid (ztrácí platnost po 1 dni); 

d. cookies statistické - _gat (ztrácí platnost po 1 dni); 

e. cookies marketingové - NID (ztrácí platnost po 180 dnech); 

f. cookies konfigurační (ztrácí platnost po 30 dnech); 

g. device_view (v souboru je zapsána informace o typu zařízení uživatele) (ztrácí platnost po 30 dnech). 

6. V internetovém  prohlížeči  je  možné  změnit  nastavení  týkající  se  cookies.  Neprovedení  změny  těchto
nastavení znamená souhlas použitím zde uplatňovaných cookies. 

7. Zpracování údajů, o nichž se mluví výše, probíhá v souvislosti s danými logy na základě předpisu čl. 6 odst.
1 písmeno f) RODO (ONOOÚ), tj. za účelem realizace opodstatněného zájmu Administrátora realizujícího
správu Servisu a vedení statistik, a také v souvislosti s poskytnutím souhlasu, na základě předpisu čl. 6 odst.
1  písmeno  a)  RODO  (ONOOÚ),  ve  vztahu  k údajům  shromažďovaným  s využitím  cookies.  Souhlas
poskytnutý  Uživatelem  může  být  kdykoliv  odvolán,  s  výhradou,  že  to  nebude  mít  vliv  na  zpracování
probíhající před jeho odvoláním. 

§ 6. 

[Kontakt] 

1. Uživatel  může  kdykoliv  kontaktovat  Administrátora  za  účelem  získání  informací  o  způsobu,  jakým
Administrátor zpracovává nebo zamýšlí zpracovávat jeho osobní údaje. 

2. V záležitostech,  které  nejsou  řešeny  v této  politice  soukromí,  jsou  uplatňovány  všeobecně  platné  právní
předpisy. 

3. Administrátora je možné kontaktovat zasláním zprávy na e-mailovou adresu: webadmin@adegis.com. 

4. Inspektora  ochrany  údajů  Administrátora  můžete  kontaktovat  zasláním  zprávy  na  e-mailovou  adresu:
biuro@adegis.com. 


