
Informace o zpracování osobních údajů
I. Základní shrnutí
Společnost Bidding Fox technologies, s.r.o., se sídlem Pavlovská 502/12, 623 00, Brno, IČ: 04677200(dále jen „správce“) provozuje internetovou aplikaci Pricing Audit.
Správce provádí zpracování osobních údajů uživatele, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy suživatelem (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádízpracování osobních údajů uživatele, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností správce.
II. Kontaktní údaje správce
Kontaktní údaje správce jsou následující:
adresa pro doručování Pavlovská 502/12, 623 00, Brno,
adresa elektronické pošty podpora@pricingfox.cz,
telefon +420 608 44 00 67.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování osobních údajů uživatele je skutečnost, že toto zpracování je nezbytnépro:

a) splnění smlouvy mezi uživatelem a správcem nebo pro provedení opatření správcem předuzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobníchúdajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení oochraně osobních údajů) a (dále jen „nařízení“);b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznýmiprávními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem či provedeníopatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávníchpovinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
V. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uživatel výslovně a dobrovolně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro analytické účely správcenebo pro marketingové účely správce.
V případě analytického účelu správce shromažďuje osobní údaje uživatele pro analýzu osobních údajůa kategorizaci dat.
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V případě marketingového účelu správce shromažďuje osobní údaje uživatele pro následné zasíláníinformačních emailů uživatelům.
VI. Osobní údaje a doba jejich uložení
Správce zpracovává tyto osobní údaje o uživateli: emailová adresa.
Data budou zpracovány správcemmanuálně, případně automaticky za pomoci jeho výpočetní techniky.
Osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dálepo dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdélevšak po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
VII. Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci osobních údajů uživatele budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokynysprávce (zpracovatelé osobních údajů) účetní a daňové služby, osoby zajišťující pro správce technickéslužby, včetně provozu software a ukládání dat, a vývojáři aplikací pro platformu správce.
Příjemci osobních údajů uživatele pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou býtdále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závaznéprávní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje uživatele do třetí země (do země mimo EU) nebomezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států americkýchspolečnosti Zendesk, Inc., se sídlem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103.Společnost Zendesk, Inc. je certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí vesmyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podlesměrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítemEU–USA na ochranu soukromí.
Správce může využít nástroje třetích stran sídlících v EU: UAB “MailerLite”, se sídlem J. Basanavičiaus15, LT-03108 Vilnius, Lithuania.
Správce může získané osobní údaje uživatele předat dalším zpracovatelům, kterými jsou společnostMergado technologies, s. r. o., IČO: 03570061, se sídlem Pavlovská 502/12, 623 00 Brno a společnostFeed Image Editor technologies, s.r.o., IČO: 07139365, se sídlem Pavlovská 502/12, 623 00 Brno.
VIII. Práva uživatele
Za podmínek stanovených v nařízení má uživatel právo požadovat od správce přístup k osobním údajůmuživatele, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů uživatele, popřípadě omezení jejich zpracování,právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů uživatele a dále právo na přenositelnost osobníchúdajů uživatele. Svůj souhlas může uživatel kdykoliv písemně odvolat a to písemně vůči správci nebotaké za pomoci odkazu v zasílaných emailech.
Pokud se uživatel domnívá, že zpracováním osobních údajů uživatele bylo porušeno či je porušovánonařízení, má uživatel mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Uživatel není povinen osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů uživatele je všakpředpokladem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů uživatele není možnésmlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Tyto informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.7.2021.
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