Podmínky ochrany osobních
údajů Energy Managers
Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení
Udělujete tímto souhlas společnosti Energy Managers, a.s., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, IČ: 015 90 634,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6868 (dále jen „Správce“), aby
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:





jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho
dotazu, poptávky, registrace do klientské sekce na adrese https://klient.emanagers.cz/, nebo vyřízení měsíční
bezplatné zkušební verze vybraného produktu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu
pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním emailu na info@emanagers.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
III. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:



Google Ireland Limited – využíváme balík aplikací Google Suite Apps pro e-maily
Wedos Internet a.s. – data z poptávkového formuláře mohou být dočasně uloženy na server, abychom
dokázali řešit případné problémy s roboty a poštovním serverem.

IV. Cookies
Používáme cookies, abychom náš web upravili podle vašich potřeb a umožnili vám jeho jednodušší procházení.
Dalším procházením našeho webu, aniž byste změnili nastavení svého prohlížeče, nám tím dáváte souhlas s
používáním cookies na našem webu.
Nejobvyklejší rozdělení je na krátkodobé, tzv. „session cookies“, uložené v prohlížeči do okamžiku jeho zavření,
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a dlouhodobé, tzv. „persistent cookies“. Dlouhodobé cookies zůstávají v prohlížeči déle. Doba ponechání
souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotného souboru a nastavení vašeho prohlížeče.
Podle funkce dělíme cookies na:






Konverzní - umožňují nám vyhodnotit účinnost různých prodejních kanálů
Sledovací (trackingové) - v kombinaci s konverzními cookies pomáhají vyhodnotit výkon různých
prodejních kanálů
Remarketingové - používáme je pro personalizaci a správné zacílení obsahu reklam
Analytické - pomáhají nám pochopit, jak náš web používáte, a zvýšit vaše pohodlí při jeho procházení
Esenciální - jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookies shromažďují informace, které následně využijí třetí strany, které přímo podporují naše
reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Vydavatel / Název cookie

Typ

Twitter

Trackingové, Remarketingové

Google Analytics

Analytické, Trackingové

CookiesOK

Esenciální

externalFontsLoaded

Esenciální

informationBanner

Esenciální

pcart

Esenciální

PHPSESSID

Esenciální

affiliateUniqueAccessId

Esenciální

SRV_ID

Esenciální

Samozřejmě máte možnost přijímat nebo odmítat cookies úpravou nastavení svého prohlížeče. Po zákazu
cookies se však může stát, že nedokážete používat všechny interaktivní vlastnosti našeho webu. Další informace
o cookies si přečtěte na Wikipedii.
Pokud používáte různé počítače na více místech, upravte si podle svých potřeb nastavení každého
prohlížeče. Bližší informace o prohlížečích a způsobu nastavení pro soubory cookies najdete na následujících
webových stránkách:

Chrome/Android
Firefox
Internet Explorer
Seznam
V. Vaše práva
Podle podmínek GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:


vzít souhlas kdykoliv zpět,
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požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VII. Závěrečná ustanovení
Odesláním dotazu, nebo žádosti o měsíční bezplatnou zkušební verzi vybraného produktu z internetového
objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v
celém rozsahu přijímáte
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím
souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste
správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2018.
Energy Managers, a.s.
IČO: 01590634, DIČ: CZ01590634
Nové sady 988/2
Staré Brno, 602 00 Brno
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6868.
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