
Oznámení o ochraně osobních údajů 
 
Úvod 
 
Děkujeme, že jste právě začali číst oznámení o ochraně osobních údajů Rubix Group International 
Limited. 
 
Rubix Group International Limited je součástí skupiny společností Rubix Group (dále jen „Rubix 
Group“). 
 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vydává jménem Rubix Group, tudíž se zmínky o „Rubix“ 
nebo uvedení tvarů zájmen „my“, „náš“ nebo „svůj“ v tomto oznámení o ochraně osobních údajů 
vztahují k příslušné společnosti Rubix Group, která zodpovídá za zpracování vašich údajů. 
 
Společnost Rubix respektuje vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o 
ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, když navštívíte naše 
internetové stránky (bez ohledu na to, odkud je navštívíte), zakoupíte si náš produkt nebo službu nebo 
se zúčastníte soutěže nebo s námi vedete korespondenci poštou, telefonem, e-mailem nebo jinak, a 
také vám sděluje informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jakou ochranu 
vám poskytuje zákon. 
 
K pochopení významu některých výrazů používaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů také 
využijte Slovník pojmů. 
 
 
Důležité informace a naše identifikace 
 
Účel tohoto oznámení o ochraně osobních údajů 
 
Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je vám poskytnout informace o tom, jak Rubix 
shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když navštívíte tyto internetové stránky (včetně 
veškerých údajů, které případně sami sdělíte prostřednictvím těchto internetových stránek, např. když 
se přihlásíte k odběru našeho newsletteru), když si zakoupíte produkt nebo službu nebo se zúčastníte 
soutěže, nebo když s námi vedete korespondenci poštou, telefonem, e-mailem nebo jinak. Tyto 
internetové stránky nejsou určeny dětem a my neshromažďujeme vědomě žádné údaje týkající se dětí. 
Je důležité, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů spolu s případnými dalšími 
oznámeními o ochraně osobních údajů nebo oznámeními o spravedlivém zpracování osobních údajů, 
která vám případně poskytneme v jednotlivých situacích, kdy o vás shromažďujeme nebo 
zpracováváme osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč využíváme vaše údaje. Toto 
oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a jeho účelem není mít před nimi 
přednostní platnost. 
 
 
Správce údajů 
 
Rubix Group International Limited je správcem údajů a zodpovídá za tyto internetové stránky. 
 
Jmenovali jsme tým pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za dohled nad otázkami vztahujícími 
se k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o 
ochraně osobních údajů, včetně žádostí o uplatnění svých zákonných práv, obraťte se prosím na tým 
pro ochranu osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů. 
 
Kontaktní údaje týmu pro ochranu osobních údajů 
 
Naše úplné kontaktní údaje: Rubix Group International Limited (Registrační číslo společnosti: 
00162925), Dakota House Concord Business Park, Manchester, England, M22 0RR. E-mailová adresa 
týmu pro ochranu osobních údajů: data-privacy@rubix-group.com 
 
Máte právo kdykoli vznést stížnost adresovanou britskému Úřadu komisaře pro informace (Information 
Commissioner’s Office, “ICO”), který je dozorčím orgánem pro otázky ochrany osobních údajů ve 
Spojeném království (www.ico.org.uk). Velmi rádi bychom se však zabývali vašimi obavami, než se 
obrátíte na ICO, prosíme vás tedy, abyste se nejprve obrátili na nás.  
 



Změny oznámení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost informovat nás o změnách 
 
Tato verze byla naposledy aktualizována dne 8. září 2020. 
 
 
Odkazy na třetí strany 
 
Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky, plug-iny a aplikace třetích 
stran. Kliknutí na tyto odkazy nebo umožnění těchto připojení může umožnit třetím stranám, aby 
sbíraly nebo sdílely údaje o vás. Nemáme kontrolu nad těmito internetovými stránkami třetích stran a 
neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opouštíte naše internetové stránky, 
doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů každých internetových 
stránek, jež navštívíte. 
 
 
Údaje, které o vás shromažďujeme 
 
Osobními údaji, nebo také osobními informacemi, se rozumí veškeré informace o určité fyzické osobě, 
díky nimž lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, u nichž došlo k odstranění identity 
(anonymizované údaje). 
 
Můžeme shromažďovat, využívat, uchovávat a předávat různé druhy osobních údajů o vás, které jsme 
seskupili, a to následujícím způsobem: 
 
 Údaje o totožnosti – sem může patřit vaše křestní jméno, příjmení za svobodna, příjmení, 

uživatelské jméno nebo podobný identifikační údaj, rodinný stav, titul, datum narození nebo 
pohlaví. 

 Kontaktní údaje – sem může patřit vaše fakturační adresa, dodací adresa, e-mailová adresa a 
telefonní čísla. 

 Finanční údaje – sem mohou patřit údaje o vašem bankovním účtu a platební kartě. 
 Údaje o transakcích – sem mohou patřit údaje o vašich přijatých a uhrazených platbách a další 

údaje o produktech a službách, které jste si od nás zakoupili. 
 Technické údaje – sem může patřit vaše IP adresa, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, 

nastavení a umístění časového pásma, typy a verze plug-inů prohlížeče, operační systém a 
platforma a další technologie na zařízeních, jejichž prostřednictvím vstupujete na tyto internetové 
stránky. 

 Údaje o profilu – sem může patřit vaše uživatelské jméno a heslo, vámi realizované nákupy a 
objednávky, vaše zájmy, preference, zpětná vazba a odpovědi v průzkumech. 

 Údaje o využití – sem mohou patřit informace o tom, jak používáte naše internetové stránky, 
produkty a služby. 

 Marketingové a komunikační údaje – sem mohou patřit vaše preference ohledně obdržení 
marketingových sdělení od nás a našich třetích stran a vaše preference ohledně komunikace. 

 
Můžeme také shromažďovat, využívat a sdílet Agregované údaje, jako jsou statistické či demografické 
údaje, a to k jakýkoliv účelům. Agregované údaje mohou být odvozeny od vašich osobních údajů, ale 
podle zákona nejsou považovány za osobní údaje, protože tyto údaje neodhalují přímo ani nepřímo 
vaši totožnost. Například můžeme agregovat vaše Údaje o využití, abychom vypočítali procentní podíl 
uživatelů, kteří vstoupili do určité součásti webových stránek. Pokud však zkombinujeme nebo 
propojíme Agregované údaje s vašimi osobními údaji tak, aby vás bylo možné přímo nebo nepřímo 
identifikovat, zacházíme s těmito kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou využívány 
v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. 
 
Neshromažďujeme o vás žádné Zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o vaší rase nebo 
etnickém původu, náboženském či filozofickém přesvědčení, sexuálním chování, sexuální orientaci, 
politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). 
Neshromažďujeme ani žádné informace o odsouzeních v trestním řízení ani trestných činech. 
 
 
 
 
 
 
 



Co se stane, pokud neposkytnete své osobní údaje 
 
V případech, kdy musíme shromáždit osobní údaje ze zákona, nebo podle podmínek smlouvy, kterou 
jsme s vámi uzavřeli, a vy nám tyto údaje na naši žádost neposkytnete, může se stát, že nebudeme 
schopni plnit smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli, nebo o jejíž uzavření s vámi usilujeme (např. 
abychom vám poskytli zboží či služby). V tomto případě se může stát, že budeme muset zrušit produkt 
nebo službu, které od nás odebíráte, ale uvědomíme vás o tom v danou chvíli, pokud k tomu dojde. 
 
 
Jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány? 
 
Ke shromažďování osobních údajů o vás a od vás používáme různé metody, a to včetně následujícího: 
 
 Přímé interakce. Můžete nám sdělit své Údaje o totožnosti, Kontaktní údaje a Finanční údaje 

vyplněním formulářů nebo tím, že s námi komunikujete poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak. 
Patří sem osobní údaje, které uvádíte, když: 
 
o Žádáte o naše produkty nebo služby; 
o Založíte si účet na našich internetových stránkách; 
o Přihlásíte se k odběru naší služby nebo publikací; 
o Požádáte o to, aby vám byla zasílána marketingová sdělení; 
o Účastníte se soutěže, akce na podporu prodeje nebo průzkumu; nebo 
o Poskytnete nám zpětnou vazbu. 
 

 Automatizované technologie nebo interakce. Když interagujete s našimi internetovými stránkami, 
můžeme automaticky shromažďovat Technické údaje o vašem zařízení, vašich úkonech a vzorcích 
úkonů při prohlížení internetových stránek.  
 

Shromažďujeme tyto osobní údaje pomocí souborů cookies, souborů protokolu serveru a jiných 
podobných technologií. 
 
Můžeme o vás také přijímat Technické údaje, pokud navštívíte jiné internetové stránky pomocí 
našich cookies souborů. Další informace najdete v našich zásadách využití cookies souborů, které jsou 
uveřejněny na našich internetových stránkách. 
 
Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje o vás 
od různých třetích stran, které mají váš souhlas s tím, že nám mohou předávat vaše údaje, a také 
z veřejně dostupných zdrojů. 
 
 
Jak využíváme vaše osobní údaje 
 
Budeme vaše osobní údaje využívat pouze, pokud nám to umožňuje zákon. Ve většině případů budeme 
využívat vaše osobní údaje za následujících okolností: 
 
 Pokud potřebujeme plnit smlouvu, kterou se s vámi chystáme uzavřít, nebo kterou jsme s vámi již 

uzavřeli. 
 Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a zároveň pokud vaše 

zájmy a základní práva nemají před těmito zájmy přednost. 
 Pokud musíme splnit svou právní nebo správní povinnost. 
 
Obvykle se neopíráme o souhlas jako právní základ zpracovávání vašich osobních údajů, pokud se to 
netýká zasílání přímých marketingových sdělení třetí strany vám e-mailem nebo textovou zprávou. 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení tím, že nás kontaktujete. 
 
Účely, k nimž budeme využívat vaše osobní 
 
Níže jsme formou tabulky uvedli popis všech způsobů, kterými plánujeme využívat vaše osobní údaje, 
a na kterém z možných právních základů tak můžeme činit. V relevantních případech jsme také uvedli, 
jaké jsou naše oprávněné zájmy. 
 



Upozorňujeme, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na více než jednom právním základě 
v závislosti na specifickém účelu, k němuž vaše údaje využíváme. Obraťte se prosím na nás, pokud 
potřebujete informace o specifickém právním základě, podle něhož zpracováváme vaše osobní údaje, 
pokud je v níže uvedené tabulce uveden více než jeden právní základ. 
 

 

Účel/Činnost 

 

Druh údajů 

 

Právní základ ke zpracování včetně 
právního základu spočívajícího 
v oprávněném zájmu 

Vaše registrace coby nového 
zákazníka nebo dodavatele 

(a) Údaje o totožnosti 

(b) Kontaktní údaje 

 

Plnění smlouvy s vámi 

Zpracování a dodání 
vaší/naší objednávky 
včetně: (a) Zpracování 
úhrad, plateb a poplatků, 
(b) provedení posouzení 
úvěrového rizika (mimo jiné 
včetně odkázání se na 
Subjekty poskytující 
informace o úvěruschopnosti 
- registry dlužníků) za 
účelem posouzení 
úvěruschopnosti, ověření 
vaší totožnosti a zamezení 
trestné činnosti, (c) 
inkasování a vymáhání nám 
dlužných částek 

(a) Údaje o totožnosti  

(b) Kontaktní údaje  

(c) Finanční údaje 

(d) Údaje o transakcích 

(e) Marketingové a 
komunikační údaje 

 

(a) Plnění smlouvy s vámi 

(b) Nezbytné pro naše oprávněné 
zájmy (za účelem vymáhání nám 
dlužných částek) 

Řízení našeho vtahu s vámi 
včetně: 

(a) Zasílání oznámení změn 
našich podmínek nebo zásad 
ochrany osobních údajů pro 
vás 

(b) Žádost o zanechání 
hodnocení nebo vyplnění 
průzkumu 

 

(a) Údaje o totožnosti 

(b) Kontaktní údaje 

(c) Údaje o profilu 

(d) Marketingové a 
komunikační údaje 

 

(a) (a) Plnění smlouvy s vámi 

(b) Nezbytné ke splnění zákonné 
povinnosti 

(c) Nezbytné pro naše oprávněné 
zájmy (za účelem průběžné 
aktualizace našich záznamů a 
zkoumání toho, jak zákazníci 
využívají naše produkty/služby) 

 

Abychom vám umožnili se 
účastnit slosování o ceny, 
účastnit se soutěže nebo 
vyplnit průzkum. 

 

 

(a) Údaje o totožnosti  

(b) Kontaktní údaje 

(c) Údaje o profilu  

(d) Údaje o využití 

(e) Marketingové a 
komunikační údaje 

(a) (a) Plnění smlouvy s vámi 

(b) (b) Nezbytné pro naše oprávněné 
zájmy (za účelem zkoumání toho, 
jak zákazníci využívají naše 
produkty/služby, za účelem jejich 
vývoje a růstu našeho podnikání) 

Správa a ochrana našeho 
podnikání a těchto 
internetových stránek 
(včetně řešení potíží, 
analýzy údajů, testování, 
údržby systému, podpory, 
reportingu a hostingu dat) 

 

 (a) Údaje o totožnosti 

 (b) Kontaktní údaje 

 (c) Technické údaje 

 

(a) Nezbytné pro naše oprávněné 
zájmy (provozování našeho 
podnikání, poskytování 
administrativních a IT služeb, síťová 
bezpečnost, prevence podvodů a při 
provádění reorganizace podnikání 
nebo restrukturalizace skupiny)  

(b) Nezbytné pro splnění zákonné 
povinnosti 



Za účelem toho, abychom 
vám mohli poskytovat 
relevantní obsah 
internetových stránek a 
reklamní obsah a měřit a 
interpretovat účinnost 
reklamy, kterou vám 
případně zobrazujeme 

(a)Údaje o totožnosti 

(b) Kontaktní údaje (c) Údaje o 
profilu 

(d) Údaje o využití 

(e) Marketingové a 
komunikační údaje 

(f) Technické údaje 

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy 
(abychom zkoumali, jak zákazníci 
využívají naše produkty/služby, za 
účelem jejich vývoje a růstu našeho 
podnikání 

Využití analytických údajů 
ke zlepšování našich 
internetových stránek, 
produktů/služeb, 
marketingu, vztah se 
zákazníky a zákaznické 
zkušenosti 

 (a) Technické údaje 

 (b) Údaje o využití 

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy 
(abychom mohli definovat typy 
zákazníků našich produktů a služeb, 
abychom aktualizovali své 
internetové stránky a udržovali je 
relevantní, rozvíjeli své podnikání a 
získávali informace pro svou 
marketingovou strategii) 

Abychom vám dávali návrhy 
a doporučení ohledně zboží 
nebo služeb, které by vás 
mohly zajímat 

 (a) Údaje o totožnosti 

 (b) Kontaktní údaje 

(c) Technické údaje 

 (d) Údaje o využití 

 (e) Údaje o profilu 

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy 
(za účelem vývoje našich 
produktů/služeb a růstu našeho 
podnikání) 

Vaše registrace coby 
uchazeče o zaměstnání 
(podle popisu v našem 
oznámení o ochraně 
osobních údajů pro 
uchazeče o zaměstnání) 

 Údaje o totožnosti 

 Kontaktní údaje 
Plnění smlouvy s vámi 

 
 
Marketing 
 
Usilujeme o to, abychom vám poskytli možnost volby ohledně určitých využití osobních údajů, 
především pokud jde o marketing a inzerci. 
 
Propagační nabídky od nás 
 
Můžeme využívat vaše Údaje o totožnosti, Kontaktní údaje, Technické údaje, Údaje o využití a Údaje 
o profilu, abychom si utvořili představu o tom, co byste mohli chtít či potřebovat, nebo o tom, co by 
vás mohlo zajímat. Tímto způsobem se rozhodujeme o tom, jaké produkty, služby a nabídky pro vás 
mohou být relevantní (tomu říkáme marketing). 
 
Budete od nás dostávat marketingová sdělení, pokud jste nás požádali o informace, nebo pokud jste si 
od nás zakoupili zboží nebo služby, nebo pokud jste nám poskytli své údaje při vstupu do soutěže nebo 
při registraci na propagační akci, a zároveň pokud jste se v těchto případech rozhodli nezakázat 
možnost dostávat daná marketingová sdělení. 
 
Přímý marketing třetích stran 
 
Než budeme sdílet vaše osobní údaje s jakoukoliv společností mimo Rubix Group pro účely přímého 
marketingu třetích stran, získáme nejprve vaše předchozí výslovné svolení. Vezměte však, prosím, na 
vědomí, že můžeme sdílet vaše osobní údaje s našimi externími marketingovými agenturami, aby naše 
externí marketingové agentury mohly provést průzkumy nebo propagačních akce Rubix Group naším 
jménem za předpokladu, že jste se v každém takovém případě rozhodli nezakázat možnost dostávat 
daná marketingová sdělení. 
 



Rozhodnutí o nepovolení odběru 
 
Můžete nás nebo třetí strany kdykoliv požádat, abychom vám přestali zasílat marketingová sdělení tím, 
že se na nás kdykoli obrátíte. Když odhlásíte odběr těchto marketingových sdělení, nebude se to 
vztahovat na osobní údaje, které nám byly poskytnuty na základě nákupu produktu/služby, registrace 
záruky, využití produktu/služby nebo jiných transakcí. 
 
Soubory Cookies 
 
Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítl některé nebo veškeré soubory cookies prohlížeče, 
nebo aby vás upozornil, když určité internetové stránky nastaví nebo využijí soubory cookies. Pokud 
zakážete nebo odmítnete soubory cookies, mějte prosím na paměti, že některé části těchto 
internetových stránek mohou být nepřístupné nebo nemusí správně fungovat. Další informace o 
souborech cookies, které používáme, najdete v našich zásadách používání souborů cookies, které jsou 
zveřejněny na našich internetových stránkách. 
 
Změna účelu 
 
Budeme vaše osobní údaje využívat pouze k účelům, ke kterým jsme je shromáždili, pokud však 
z rozumných důvodů neusoudíme, že je potřebujeme využít z jiného důvodu a že tento důvod je 
kompatibilní s původním účelem. Pokud si přejete získat vysvětlení ohledně toho, jak je zpracování k 
tomuto novému účelu kompatibilní s původním účelem, obraťte se prosím na nás. 
 
Pokud potřebujeme využít vaše osobní údaje k nesouvisejícímu účelu, uvědomíme vás o tom a 
vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje učinit. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí nebo svolení 
v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon. 
 
Zpřístupnění vašich osobních údajů 
 
Může se stát, že budeme muset sdílet vaše osobní údaje s níže uvedenými stranami k účelům 
stanoveným v tabulce v odstavci č. 4 výše. 
 
 Interní třetí strany stanovené ve Slovníku pojmů. 
 Externí třetí strany stanovené ve Slovníku pojmů. 
 Třetí strany, jimž se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo provést fúzi částí našeho podniku 

nebo našich aktiv. 
 
Popřípadě můžeme usilovat o akvizici jiných podniků nebo o fúzi s nimi. Pokud dojde ke změně našeho 
podnikání, potom mohou noví vlastníci využívat vaše osobní údaje stejně tak, jak je uvedeno v tomto 
oznámení o ochraně osobních údajů. 
 
Požadujeme po všech třetích stranách, aby respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů a aby 
s nimi zacházely v souladu se zákonem. Nedovolujeme svým externím poskytovatelům služeb, 
aby využívali vaše osobní údaje ke svým vlastním účelům a povolujeme jim pouze zpracovávat vaše 
osobní údaje k určeným účelům a podle našich pokynů.  
 
Můžeme sdílet vaše osobní údaje se subjekty poskytujícími informace o úvěruschopnosti (registry 
dlužníků) pro účely posouzení úvěrového rizika a tyto subjekty nám poskytnou o vás informace, jako 
je např. vaše finanční historie. Děláme to pro účely posouzení úvěruschopnosti, ověření vaší totožnosti, 
správy vašeho účtu, vysledování a vymáhání dluhů a prevence trestné činnosti. Můžeme si také dále 
průběžně vyměňovat informace o vás se subjekty poskytujícími informace o úvěruschopnosti (registry 
dlužníků), včetně informací o vámi uhrazených účtech a případných pohledávkách, které jste 
nezaplatili zcela včas. Subjekty poskytující informace o úvěruschopnosti (registry dlužníků) mohou 
sdílet údaje s dalšími organizacemi pro účely posouzení úvěrového rizika a prevence trestné činnosti. 
 
Mezinárodní předávání údajů 
 
Může se stát, že budeme potřebovat sdílet vaše osobní údaje v rámci Rubix Group. To může zahrnovat 
předávání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). 
 
 



Zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů tím, že požadujeme, aby všechny společnosti naší skupiny, 
s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, dodržovaly při zpracování vašich osobních údajů stejná pravidla. 
 
Některé z našich externích třetích stran mají sídlo mimo EHP, takže jejich zpracovávání vašich 
osobních údajů bude zahrnovat předávání údajů mimo EHP. 
 
Kdykoliv předáváme vaše osobní údaje mimo EHP, zajišťujeme podobný stupeň jejich ochrany tím, že 
zajistíme, aby bylo realizováno alespoň jedno z následujících ochranných opatření: 
 
 Budeme předávat vaše osobní údaje pouze do zemí, o nichž se má za to, že poskytují přiměřenou 

úroveň ochrany osobních údajů stanovenou Evropskou komisí. Další informace najdete v dokumentu 
Evropské komise: Přiměřenost ochrany osobních údajů v zemích mimo EU. 

 Tam, kde využíváme určitých poskytovatelů služeb, můžeme využívat specifické smlouvy schválené 
Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou úroveň ochrany jako v Evropě. Další 
informace najdete v dokumentu Evropské komise: Vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do 
třetích zemí. 

 
Prosíme vás, abyste se na nás obrátili, pokud chcete další informace o specifickém mechanismu, 
který používáme při předávání vašich osobních údajů mimo EHP. 
 
Zabezpečení údajů 
 
Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich údajů, jejich 
neoprávněnému využití a přístupu k nim, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Kromě toho omezujeme 
přístup k vašim osobním údajům pouze na ty zaměstnance, zmocněnce, dodavatele a další třetí strany, 
které je nezbytně potřebují znát pro účely podnikání. Budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze 
podle našich pokynů a budou vázáni povinností zachování mlčenlivosti. 
 
Zavedli jsme postupy pro řešení veškerých podezření narušení bezpečnosti osobních údajů 
a uvědomíme vás a veškeré případné regulační orgány o narušení bezpečnosti osobních údajů, pokud 
nám to zákon ukládá. 
 
Uchovávání údajů 
 
Jak dlouho budete využívat mé osobní údaje? 
 
Budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak bude nezbytné k naplnění účelů, k nimž jsme je 
shromáždili, včetně účelů splnění zákonných požadavků a požadavků účetnictví a výkaznictví. 
 
Při určení vhodného období uchování osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost 
osobních údajů, potenciální riziko újmy z neoprávněného užití nebo zpřístupnění vašich osobních 
údajů, účely, k nimž zpracováváme vaše osobní údaje a také to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout 
jinými prostředky, a také příslušné požadavky právních předpisů. 
 
Podrobné informace o lhůtách uchovávání údajů u různých aspektů vašich osobních údajů jsou 
k dispozici v našich zásadách o uchovávání osobních údajů, které si od nás můžete vyžádat, když se 
na nás obrátíte. 
 
Vaše zákonná práva 
 
Za určitých okolností máte práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
vaše osobní údaje. Máte právo: 
 
 Požadovat přístup ke svým osobním údajům (známo jako „žádost o přístup subjektu údajů“). To 

vám umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme a zkontrolovat, že je 
zpracováváme v souladu se zákonem. 

 Požadovat opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožňuje nechat opravit 
veškeré neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás uchováváme, i když možná budeme muset ověřit 
přesnost nových údajů, které jste nám poskytli. 

 Požádat o výmaz svých osobních údajů. To vám umožňuje požadovat, abychom smazali nebo 
odstranili osobní údaje, pokud neexistuje žádný oprávněný důvod k tomu, abychom je nadále 
zpracovávali. Máte také právo nás požádat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje, 
pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů (viz níže), 



pokud jsme zpracovávali vaše informace nezákonně nebo pokud jsme povinni vymazat vaše osobní 
údaje, abychom splnili vnitrostátní právní předpisy. Vezměte však na vědomí, že nemusíme vždy 
být schopni vyhovět vašemu požadavku na výmaz ze specifických právních důvodů, o nichž budete 
případně informováni v době, kdy požadavek podáte. 

 Vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, pokud se opíráme o oprávněné zájmy (nebo 
o oprávněné zájmy třetí strany) a pokud ve vaší specifické situaci existuje důvod, proč chcete 
z tohoto důvodu vznést námitku vůči zpracování svých údajů, protože se domníváte, že tím jsou 
ovlivněna vaše základní práva a svobody. Máte právo také vznést námitku, pokud zpracováváme 
vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že 
máme ke zpracovávání vašich informací závažné a opodstatněné důvody, které mají přednostní 
platnost před vašimi právy a svobodami. 

 Požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požadovat, abychom 
pozastavili zpracování vašich osobních údajů, pokud nastane následující: (a) pokud chcete, 
abychom zjistili přesnost údajů; (b) pokud je naše využívání údajů nezákonné, ale pokud nechcete, 
abychom je vymazali; (c) pokud potřebujete, abychom tyto údaje drželi, i když to nadále 
nepožadujeme, protože to vy sami potřebujete, abyste ustanovili, uplatnili nebo bránili své právní 
nároky; nebo (d) pokud jste vznesli námitku proti našemu využívání vašich údajů, ale my musíme 
ověřit, zda máme k využívání údajů oprávněné důvody, které mají přednostní platnost. 

 Požádat o předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Poskytneme vám nebo vámi zvolené 
třetí straně vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. 
Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, 
k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění 
smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. 

 Kdykoliv odvolat svůj souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o váš souhlas. 
Tím však nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste odvolali svůj 
souhlas. Pokud svůj souhlas odvoláte, nemusíme být schopní vám poskytovat určité produkty nebo 
služby. Pokud k tomu dojde, uvědomíme vás o tom v momentě, kdy odvoláte svůj souhlas. Pokud 
si přejete uplatnit kterákoli z výše uvedených práv, obraťte se prosím na náš tým pro ochranu 
osobních údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v odstavci č. 4 výše. 

 
Obvykle se nevyžaduje hrazení žádného poplatku 
 
Za přístup ke svým osobním údajům (ani za uplatnění žádných dalších těchto práv) nebudete muset 
platit žádný poplatek. 
Můžeme si však naúčtovat přiměřený poplatek, pokud je váš požadavek zřejmě neopodstatněný, 
pokud se opakuje, nebo pokud je nepřiměřený. Také můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět 
vašemu požadavku. 
 
Co od vás můžeme potřebovat 
 
Může se stát, že budeme od vás potřebovat specifické informace, které nám pomůžou ověřit vaši 
totožnost a zajistit vaše právo přístupu k vašim osobním údajům (nebo zajistit uplatnění kterýchkoliv 
jiných vašich práv). Jde o bezpečnostní opatření k zajištění toho, že osobní údaje nebudou 
zpřístupněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme se na vás také obrátit, abychom vás 
požádali o další informace ohledně vašeho požadavku, abychom urychlili svou reakci. 
 
Rychlost odezvy 
 
Snažíme se reagovat na veškeré oprávněné požadavky ve lhůtě jednoho měsíce. Příležitostně nám to 
může trvat déle než měsíc, pokud je váš požadavek obzvláště složitý, nebo pokud jste podali více 
požadavků. V takovém případě vás o tom uvědomíme a budeme vás průběžně informovat. 
 
Slovník pojmů 

PRÁVNÍ ZÁKLAD 

Oprávněným zájmem se rozumí zájem našeho podniku při vedení a řízení našeho podnikání, aby nám 
bylo umožněno vám poskytnout tu nejlepší službu/produkt a tu nejlepší a nejbezpečnější zkušenost 
jako zákazníka. Dbáme na to, abychom vzali v úvahu a vyvážili jakýkoli potenciální dopad na vás (jak 
kladný, tak záporný) a vaše práva, než začneme zpracovávat vaše osobní údaje z důvodu našich 
oprávněných zájmů. Nevyužíváme vaše osobní údaje k činnostem, při nichž má před našimi zájmy 
přednost dopad na vás (pokud k tomu ovšem nemáme váš souhlas nebo pokud nám to jinak nenařizuje 



nebo nepovoluje zákon). Pokud se na nás obrátíte, poskytneme vám další informace o tom, jak 
posuzujeme své oprávněné zájmy ve srovnání s jakýmkoli potenciálním dopadem na vás u specifických 
činností. 
Plněním smlouvy se rozumí zpracování vašich osobních údajů tehdy, když je to nezbytné pro plnění 
smlouvy, jejíž jste stranou, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy. 
Splněním zákonné povinnosti se rozumí zpracování vašich osobních údajů tehdy, když je to nezbytné 
pro splnění závazků podle právních nebo správních předpisů, jimž podléháme. 
 
TŘETÍ STRANY 
 
Interní třetí strany 
 
Další společnosti Rubix Group, které jednají jako společní správci nebo zpracovatelé osobních údajů. 
 
Externí třetí strany 
 
Třetí strany kromě našich Interních třetích stran. Například naši poskytovatelé IT služeb, odborní 
poradci (včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojistitelů); Subjekty poskytující informace o 
úvěruschopnosti (registry dlužníků), regulační orgány a další orgány; a naše marketingové agentury. 


