
 
 
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních 
údajů. Vždy, když nám poskytnete informace, souhlasíte se shromažďováním, používáním 
a zpřístupňováním předmětné informace jen pro naše účely spojené s poskytnutím služby, 
kterou si zakoupíte a nebudeme tyto informace předávat žádným dalším osobám ani 
subjektům, kromě těch, které uvádíme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.  

Bereme na vědomí, že sdělené osobní a další údaje jsou přísně důvěrné a při jejich zpracování 
se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Každý uživatel může požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale 
ztrácí tím možnost získávat další užitečné informace o novinkách. Žádost o vymazání je 
možné zaslat na info@anglictinadomobilu.cz. Zákonem vyžadované informace 
o provedených nákupech uchovávat musíme. 

 
Veškeré údaje, které nám pošlete v souvislosti s nákupem balíčků učebnic si ukládáme. Pokud 
vám po zaplacení vystavujeme daňový doklad na konkrétní jméno nebo společnost, ukládáme 
i údaje fakturační. 

Údaje uchováváme z důvodu aktivace licence, následné evidence licence a pro marketingové 
účely.  

Při platbě kartou neuchováváme údaje o platební kartě, tyto údaje zpracovává třetí strana – 
důvěryhodná platební brána.  

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. 
získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako 
například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní 
logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru). 

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé 
z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste 
právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, 
který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace 
o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují 
ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval 
v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité 
části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat. 

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My 
zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních 
údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování informací obrátit, můžete nás kontaktovat 
na e-mail:  info@anglictinadomobilu.cz 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti 
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy 
že: 



• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to 
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného 
souhlasu 

• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování 
osobních údajů, 

• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle 
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na 
stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu 
a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, 
neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. 
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních 
zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb 
a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se 
specializují. Jsou to následující poskytovatelé: 

• pays.cz s.r.o. – Poskytovatel platebních služeb 
• Palla Media s r. o. - softwarová firma 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění 
a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na 
zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se 
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud 
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat 
a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na 
základě našeho oprávněného zájmu. 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou 
případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém 
zaslaném e-mailu. 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů. 

 


