
ZÁSADY SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Vítejte na webových stránkách www.coolhunters.cz . Připojením k těmto webovým stránkám či jejich 

prohlížením souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a přijali, a to bez omezení a výhrad, ZÁSADY SPRÁVY 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ i naše PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ těchto stránek.  

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby 

našim klientům a zákazníkům. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem rozvoje našich aktivit. Při 

zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami správy osobních 

údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).  

Tyto Zásady mají za cíl Vás informovat o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, které správce 

provádí, právech, jež můžete uplatnit v souvislosti s naším používáním Vašich osobních údajů, a jsou zde rovněž 

popsána opatření, které k ochraně těchto údajů činíme. Tyto zásady splňují informační povinnost správce vůči 

našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům webových stránek ve smyslu Článku 13 Nařízení.  

Geometry Global, s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2a č. p. 1064, PSČ 170 00, IČ 25716964 (« Geometry Global 

») je „správcem údajů“, jenž nese zodpovědnost za zpracovávání osobních údajů. Toto zpracování je prováděno 

v souladu s platnými zákonnými předpisy. 

Účel zpracování, právní základ, doba uchování a druhy shromažďovaných údajů 

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a 
v důsledku Vašeho využívání našich služeb či v důsledku Vaší účasti na či podpoře naší činnosti, nebo v důsledku 
Vaší návštěvy našich webových stránek, a to zejména při: 

- využívání našich služeb  
- projevení zájmu o práci u nás  

- účasti na marketingových, vzdělávacích či společenských akcích, které pořádáme 

- kontaktováním nás se žádostí či požadavkem na poskytnutí informací 

- přihlášení se k odběru k elektronickému zpravodaji. 

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem popsaným v sekci Správa 
Cookies . 

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné 
k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat 
k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu a 
neposkytnutí příslušné služby. 
 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Nejčastěji můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 

• Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení,   

• Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: email, telefonní číslo; 

• Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: informace o Vašich návštěvách webových stránek a o 
zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili; 
 

Důvody zpracování osobních údajů 
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli  poskytovat naše služby, o 
které jste projevili zájem, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich akcích a projektech, 
které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu naší činnosti. 

http://www.coolhunters.cz/


Účely a právní základ zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů 

a) bez souhlasu 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v 
případě 

• zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy 
(předsmluvní vztahy),  

• zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z 
obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví apod.). 

• zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je: 
- náš zájem Vás informovat o našich aktivitách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace – tj. 

abychom Vám mohli nabídnout obdobné aktivity, které Vás mohou zajímat;  
- náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci - tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše 

otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat; 
- náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit; 

- náš zájem na propagaci našich akcí a aktivit; 
- náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv.  

 
b) se souhlasem 

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě 
uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.   
Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas 
s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený 
souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování 
nebudeme provádět. 
 
Geometry Global si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících 
případech: 
 

- při Vaší registraci do marketingových soutěží či jiných akci pořádaných Geometry Global  
- při Vaší registraci k odběru našeho zpravodaje.  

 
Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu 

stanovenou příslušným zákonem. 

 

Příjemci údajů 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména jednotlivými zaměstnanci správce, kteří jsou zodpovědní za 

konkrétní agendu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to nutné za účelem 

splnění smlouvy, kterou spolu uzavíráme. 

V případě Vaši účasti na některé z akcí pořádaných Geometry Global, můžeme Vaše osobní údaje, které nám  

dobrovolně poskytnete, předat též partnerům projektů (v případě projektu CoolHunters společnosti British 

American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. (IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426, tel.: 222 811 811, e-

mail: prague_reception@bat.com), pro účely užití v rámci interních prezentací a marketingových účelů partnerů 

projektu, způsobem, ke kterému udělíte svůj souhlas.  

 

mailto:prague_reception@bat.com


 

Přenosy údajů 

Jakýkoli přenos údajů do země mimo Evropský hospodářský prostor bude prováděn v souladu s platnými 

právními předpisy a takovým způsobem, aby byla zajištěna řádná ochrana Vašich údajů.  

 
Bezpečnost údajů a důvěrnost 

Geometry Global podniká náležité kroky, aby zajistila bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů, a to 

včetně toho, aby nebyly nijak zkresleny, poškozeny či zpřístupněny neoprávněným třetím osobám. Přijali jsme 

odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu 

neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.  

Záložky sociálních sítí 

Naše webové stránky obsahují záložky sociálních sítí (např. Facebook, Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou 

internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou 

na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele 

služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby 

uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami 

sociálních sítí můžete nalézt v prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.  

Vaše práva / Kontaktní údaje 

Geometry Global při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu 

ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním 

osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít. 

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce o vysvětlení a 

odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních 

údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci). 

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš 
souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.  
 

Dále máte právo po správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních 

údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 

7, www.uoou.cz. 

 

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU 

A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY! 

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST 

NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro 

zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.  

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, 
prosím, kontaktujte nás na: info@coolhunters.cz nebo písemně na adresu: Geometry Global, s.r.o. Přívozní 
1064/2a, Praha 7, 170 00 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.9.2018.  

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme, a proto můžeme čas 
od času tyto zásady správy osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné 
změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad správy osobních údajů bude vždy zveřejněna 
na našich webových stránkách. 

http://www.uoou.cz/

