ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
NejlepšíNabídce.cz s.r.o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Přečtěte si, co vše děláme proto, aby vámi sdělené osobní údaje byly
u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
dalších zákonů, a evropským nařízením GDPR, které hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich
údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být
jejich zpracovatelé.
KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH ÚDAJŮ?
Souhlasem udělujete společnosti NejlepšíNabídce.cz s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, aby v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.
JAKÉ ÚDAJE JAKO SPRÁVCI ZPRACOVÁVÁME?
V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře,
přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů.
Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.
Kontaktní a poptávkový formulář
•

Jméno a příjmení

•

E-mail

•

Telefonní číslo

Další nepřímé údaje
•

IP adresa

•

Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a pro usnadnění procházení webových stránek)

•

Informace o verzi prohlížeče a operačního systému (pro zajištění správného zobrazení webových stránek)

ZA JAKÝM ÚČELEM ZMÍNĚNÉ ÚDAJE SPRAVUJEME A JAK DLOUHO?
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým
účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.
Kontaktní a poptávkový formulář – osobní údaje obsažené ve formulářích spravujeme za účelem vyřízení vaší žádosti o zpětný
kontakt a pro posouzení ceny vaší nemovitosti (v případě poptávkového formuláře), a dále za účelem zasílání obchodních sdělení.
Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.
Veškeré osobní údaje jsou za výše uvedenými účely poskytovány dobrovolně. Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů
probíhá pomocí aktivní interakce vyplněním a odesláním příslušného formuláře.
KDY NENÍ POTŘEBA DÁVAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:
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•

Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě
uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).

•

Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

•

Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

JAK JSOU MÉ ÚDAJE CHRÁNĚNÉ?
Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu
omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili
souhlas, případně pro účely definované zákonem.
Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem,
díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.).
Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Breezy, s.r.o. IČ: 27733823, se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře
150 00 Praha 5, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 163153.
KDO VŠECHNO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně právcem.
JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
•

Máte právo na informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

•

Máte právo po nás požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

•

Máte právo vyžádat si u nás přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo vymazat.

•

Máte právo na přenesení údajů.

•

Máte právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR
k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz.

COOKIES
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky
využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači,
a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.
Web www.nejlepsinabidce.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich
předvolbě pro přístup k webové stránce.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari apod.) podporují správu cookies. V rámci
nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit
jen pro jednotlivé internetové stránky.
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Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno,
budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.
JAKÉ EXISTUJÍ DRUHY COOKIES?
Všeobecně lze soubory cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen
krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného
produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové
stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné
identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.
Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo
reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.
ZA JAKÝM ÚČELEM SOUBORY COOKIES VYUŽÍVÁME?
Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky
a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Analytické cookies – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové
stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.
Preferenční cookies – Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová
stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, v němž se nacházíte.
Marketingové cookies – Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách a data jsou
využívaná podle našich reklamních partnerů. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované
reklamy. Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných
rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
•

Sklik. Více informací ZDE

•

Google Ads. Více informací ZDE

•

Facebook Pixel. Více informací ZDE

JAK COOKIES AKTIVOVAT, DEAKTIVOVAT NEBO VYMAZAT?
Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo chcete smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých
webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:
•

Google Chrome Smazání dočasných souborů a cookies

•

Google Chrome Povolení souborů cookies

•

Mozilla Firefox Smazání dočasných souborů a cookies

•

Mozilla Firefox Povolení souborů cookies

•

Internet Explorer Smazání dočasných souborů a cookies

•

Internet Explorer Povolení souborů cookies

•

Microsoft Edge Smazání dočasných souborů a cookies
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•

Microsoft Edge Povolení souborů cookies

•

Opera Smazání dočasných souborů a cookies

•

Opera Povolení souborů cookies

•

Apple Safari Smazání dočasných souborů a cookies

•

Apple Safari Povolení souborů cookies

•

Seznam.cz prohlížeč Smazání dočasných souborů a cookies

AKTUALIZACE ZÁSAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny se stanou
účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 01.01.2021.
Poslední aktualizace proběhla 01.01.2021.

