
 

 

Zásady ochrany osobních údajů 
 
Naposledy upraveno dne 25. května 2018 

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (“Zásady”) upravují v souvislosti 

s poskytováním určitých informací o nemovitostech prostřednictvím dálkového 
přístupu a poskytování přidružených služeb (souhrnně jako “Služby”) uživateli 
Služeb (“Uživatel”) Poskytovatelem (jak je vymezen dále) souhlas Uživatele a 
zásady týkající se nakládání s osobními údaji. Služby poskytuje společnost 
EcoRoad.CZ s.r.o. se sídlem Petřvald, Bučinská čp. 1733, PSČ 735 41, IČO: 
25816951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 18610 (“Poskytovatel”). 

2. Souběžně se souhlasem s těmito Zásadami Uživatel odsouhlasil Podmínky 
poskytování služeb (“Podmínky”) vztahující se k využívání Služeb. V případě 
rozporu mezi těmito Zásadami a Podmínkami má přednost znění Podmínek. 

3. Zaškrtnutím políčka označeného textem “Souhlasím se Zásadami ochrany osobních 

údajů” nebo “Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ nebo jiným podobným 
textem potvrzuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a s těmito 
Zásadami.  

4. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem spojeným s užíváním Služeb. 
Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout – v takovém případě může Služby 
užívat anonymně s důsledky z toho vyplývajícími (zejména, nikoliv však výlučně, mu 
nebude Poskytovatel schopen vystavit daňový doklad s uvedením jeho osobních 

údajů). 

5. Uživatel souhlasí s tím, aby osobní údaje Uživatele byly Poskytovatelem, jakožto 
správcem, zpracovány ve smyslu aplikovatelné legislativy o ochraně osobních údajů, 
a to: 

(a) za účelem poskytování Služeb; 

(b) v rozsahu, ve kterém osobní údaje pro potřeby poskytování Služeb 
Uživatel zadá nebo jsou o něm zjistitelné, maximálně tedy v rozsahu: 

(i) přihlašovací jméno - login; 

(ii) emailová adresa; 

(iii) jméno a příjmení; 

(iv) telefonní číslo; 

(v) poštovní adresa; 

(vi) technické údaje týkající se jeho internetového připojení (např. IP 

adresa); 

(c) po dobu platnosti registrovaného účtu pro poskytování Služeb vztahujícího 
se k registračním údajům; 



 

 

(d) manuálně i automatizovaně Poskytovatelem popřípadě příslušným 
zpracovatelem. 

6. Po uplynutí doby uvedené v článku 5 písm. (c) výše mohou být osobní údaje 
Uživatele zpracovávány v nutném rozsahu pro účely archivace a oprávněných zájmů 

Poskytovatele. 

7. Uživatel potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou jeho skutečnými, pravdivými a 
přesnými osobními údaji a že vyjádřený souhlas s jejich zpracováním je zcela 
dobrovolný. 

8. Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím 
se Uživatele, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést 
námitku proti zpracování a podat stížnost u dozorového úřadu, jakož i práva na 
přenositelnost údajů. 

9. Uživatel má právo uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zcela 
odvolat aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném 
před jeho odvoláním, a to prostřednictvím zrušení svého účtu zřízeného za účelem 

poskytování Služeb. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je spojeno 

s nemožností užívat nadále Služby. 

10. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám 
odlišným od Poskytovatele v případě 

a) poskytování hostingových a jiných služeb souvisejících s poskytováním Služeb 
třetí osobou; nebo 

 

b) že s poskytnutím svých konkrétních osobních údajů konkrétní jiné osobě bude 
Uživatel souhlasit (např. v případě kdy Poskytovatel odkáže Uživatele na třetí 
osobu za účelem poskytnutí odborné rady třetí osobou Uživateli v návaznosti na 
poskytování Služeb). 

 


