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Zásady ochrany osobních údaj

Petr Žižka, B ezinova 3688/59, Jihlava 58601, I : 71863397

 Ujiš ujeme Vás, že z osobních údaj , které získáváme, shromaž ujeme jen ty, které skute
pot ebujeme k zajišt ní bezproblémového využívání našich služeb. Poskytnutí osobních údaj  je
dobrovolné, sou asn  je ale nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb. Shromaž ování
osobních údaj  je pro nás také povinností vyplývající z platné legislativy.

Naší povinností je ídit se zejména:
zákonem . 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

zákonem . 480/2004 Sb. o n kterých službách informa ní spole nosti

zákonem . 101/2000 Sb. o ochran  osobních údaj  a o zm  n kterých zákon

zákonem . 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm  n kterých zákon

Jaké údaje o vaší osob  získáváme?

S ohledem na typ služby, který využíváte, m žeme shromaž ovat tyto osobní údaje:

a) osobní a identifika ní údaje

Jméno a p íjmení

Datum narození

Adresa bydlišt , doru ovací adresa, adresa odb rného místa/místa p ipojení

Název obchodní firmy, adresa sídla a místa podnikání, I , DI

Telefonní ísla a e-mailové adresy

íslo bankovního ú tu a spojové íslo

Informace o platební morálce

edm tem ochrany jsou podle zákona pouze osobní údaje fyzických osob.

b) provozní a lokaliza ní údaje

Adresa datového p ipojení (IP adresa)

Objem p enesených dat

Jaký je ú el zpracování osobních údaj ?

Poskytnutí osobních údaj  je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb elektronických komunikací,
což stanovuje zákon . 127/2005 Sb. Pro jejich získání není možné uzav ít smlouvu o poskytování
služeb. Souhlas se zpracováním osobních údaj  pro jiné ú ely (zejména eviden ní, kontrolní a
marketingové) než stanoví zákon lze kdykoliv bez omezení odvolat.
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Jak lze souhlas odvolat?

Souhlas se zpracování osobních údaj  v p ípadech, kdy to nevyžaduje zákon, je možné kdykoliv bez
jakéhokoliv omezení písemn  odvolat.
Je tak možné u init zasláním dopisu na koresponden ní adresu Petr Žižka, B ezinova 3688/59, Jihlava
58601 nebo zasláním e-mailu na adresu internet@ipvnet.cz z autorizované e-mailové adresy uvedené
ve vaší smlouv .

Kdo jsou zpracovatelé osobních údaj ?

Zpracovatelem osobních údaj  je Petr Žižka , I  : 71863397

S osobními údaji nakládáme s maximálním d razem na jejich ochranu, dbáme na to, aby nebyla
zp sobena žádná újma na osobních i osobnostních právech. Ve vztahu ke spolupracujícím
subjekt m a dalším t etím stranám p ijímáme taková opat ení, aby nedošlo k neoprávn nému nebo
nahodilému p ístupu k osobním údaj m, jejich zm , zni ení i ztrát , k neoprávn ným p enos m
nebo neoprávn nému zpracování, i jejich zneužití.
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