PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
1.POSKYTOVATEL - SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Inzertní server www.inzercezdarma.net je internetový inzertní portál, tedy on-line zprostředkovaná služba,
která uživatelům umožňuje zdarma jeho prostřednictvím nabízet nebo poptávat zboží, služby nebo jiné
produkty. Účelem služby tedy je umožnit uživatelům zveřejnit inzerát, spolu se svými kontaktními či dalšími údaji,
na který se mohou obracet předem neurčení zájemci.

2. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje jsou dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů a od 25.5.2018 dle Nařízení (EU) 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ,
definovány jako veškeré informace, které se týkají přímo či nepřímo určité nebo určitelné fyzické osoby.
Nejedná se tedy pouze o identifikační údaje, jako je například jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo, ale
i o údaje kontaktní (telefonní číslo či e-mailová adresa), údaje týkající se konkrétního inzerátu (že daný uživatel
poptával či nabízel určité zboží či službu), dále i údaje týkající se uživatelské historie či zvyklostí konkrétního
inzerenta, IP adresa počítače, ze kterého konkrétní uživatel inzerát publikoval, další provozní či lokalizační údaje,
zveřejněné fotografie osob atd.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME
Osobní údaje shromažďujeme, když:
* se zaregistrujete (jméno, příjmení, přihlašovací uživatelské jméno a heslo, adresa, e-mailová adresa, telefonní
číslo);
* nás kontaktujete - vyplníte kontaktní formulář na našem webu;
Tyto internetové stránky můžete navštívit, aniž byste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje, ale pro vložení inzerce
je registrace nutná.
V průběhu Vašich návštěv jsou některá data získaná a pro bezpečnostní účely ukládána na našich serverech.
Například jde o Vaši IP adresu, jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, internetová stránka, ze které
jste přišli na naši stránku, nebo internetová stránka, na kterou odcházíte z naší stránky. Tato data mohou vést k
Vaší identifikaci, avšak pro tento účel nejsou používána. Tato data technického charakteru se používají na těchto
stránkách výhradně pro statistické účely s tím, že dochází k jejich anonymizaci, aby nebyli jednotliví uživatelé
určitelní.

4. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
* se souhlasem (odeslanou registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů). Subjekt údajů udělil
souhlas odesláním registrace (GDPR Čl.6, odst.a) )
Setrvávání na webu inzercezdarma.net je zcela dobrovolná, stejně jako vkládání inzerce. Veškeré osobní údaje,
které nám poskytnete uchováváme a zpracováváme pouze pro výslovně vyjádřené, legitimní účely - vaši inzerci .
Neprodáváme je dál, ani neposkytujeme dalším stranám.

5. VAŠE PRÁVA
Ten, kdo je protiprávním zveřejněním osobních údajů v prostředí internetových inzertních portálů zasažen ve svých
právech, by tedy měl postupovat následovně: Na prvém místě lze doporučit, pro zajištění právní jistoty či
případných budoucích nároků dotčené osoby, zálohování příslušné stránky, na které k neoprávněnému zveřejnění
osobních údajů došlo. Následně je nutné obrátit se na provozovatele příslušného internetového inzertního portálu
a informovat jej, že určité osobní údaje jsou na jeho stránkách uloženy protiprávně. Pro naplnění podmínky § 5
odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., že se provozovatel o protiprávní povaze obsahu uložených informací
dozví prokazatelně, je nezbytné toto tvrzení doložit. Úřad tedy zdůrazňuje, že dotčená osoba namítající
protiprávnost určitých uložených informací, svých osobních údajů, musí být schopna prokázat svoji totožnost, fakt,
že konkrétní zveřejněné údaje se jí týkají a že k jejich zveřejnění či jinému zpracování neposkytla souhlas.

Provozovatel si vyhrazuje právo tato Pravidla použití kdykoliv změnit.
Stanovisko UOOU

