Podmínky zpracování osobních údajů a ukládání
cookies
Vydané provozovatelem webu na adrese www.mujteo.cz (dále jen „internetové stránky“),
společností T-Mobile Czech Republic a. s. (dále jen „my“ nebo „správce“). „Uživatelem“ nebo
„vámi“ se rozumí návštěvník internetových stránek.
1.

Osobní údaje a jejich zpracování
1.1

Účelem tohoto článku je informovat vás, jakožto subjekt údajů, o zpracování vašich
osobních údajů na základě souhlasu, který udělujete na internetových stránkách
TEO, a o právech, která vám náleží.

1.2

Účel zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem
1.2.1

provádění marketingových akcí, včetně zákaznických soutěží a šíření
obchodních sdělení, a to telefonicky, prostřednictvím e-mailu a případně
též formou listinných oznámení;

1.2.2

předávání v rámci skupiny společností správce.

1.3

Způsob zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovanými
prostředky i manuálně, a to zejména jejich získáním, uložením, kopírováním
v rámci systémů správce a jejich využíváním pro dosažení účelů vymezených výše.

1.4

Rozsah zpracování osobních údajů. Takovými osobními údaji mohou být například:
1.4.1

jméno a příjmení,

1.4.2

název firmy,

1.4.3

e-mailová adresa,

1.4.4

telefonní číslo

1.4.5

IP adresa.

1.5

Období zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány od udělení souhlasu po
dobu uvedení produktu na trh.

1.6

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas
se zpracováním vašich osobních údajů za výše vymezenými účely, a to nejlépe emailem na adrese info@mujteo.cz.

1.7

Vaše práva subjektu údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
1.7.1

žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

1.7.2

žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí
od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

1.7.3

2.

Cookies a jiné dočasné soubory (dále jen „dočasné soubory“)
2.1

Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další
technologie na obdobném principu). To znamená, že do vyhrazeného místa v
paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují
poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat.

2.2

Rozsah ukládání dočasných souborů. Dočasné soubory ukládáme v rozsahu
unikátních identifikátorů koncového zařízení a dále informací o jazykových
preferencích.

2.3

Účel ukládání dočasných souborů. Dočasné soubory do vašeho zařízení ukládáme
za účelem

2.4

3.

žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme
zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

2.3.1

sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek a analýzy
chování návštěvníků,

2.3.2

přizpůsobení internetových stránek vašim jazykovým preferencím.

Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování. Váš prohlížeč
nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude
zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti
využijete, berete na vědomí, že některé části internetových stránek nemusí
fungovat korektně.

Autorská práva
3.1

Vyloučení licence. Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a
pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, neudělujeme vám
licenci k webovému obsahu a bez našeho výslovného svolení jej není možné užít
mimo zákonná omezení a výjimky.

3.2

Databázová práva. Bez našeho výslovného svolení nejste oprávněni vytěžovat či
jinak užívat naše databáze. Navíc se zavazujete zdržet se obdobného jednání i ve
vztahu k takovým našim databázím, které nepožívají ochranu dle autorského
práva.

3.3

Odkazy. Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že
nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení
nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy
dostupné jen v rámci sekcí s omezeným přístupem či přihlášeným uživatelům. Ve
všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah
internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro
kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu.
Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.
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