
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY 

 

1) Udělujete tímto společnosti STES a.s., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 

6, IČO: 497 04 516 (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 „Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje: 

a. emailovou adresu, 

b. jméno a příjmení, 

c. oblíbený tým čí klub. 

2) Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání 

obchodních sdělení a informací o projektu Chci pískat. Jméno a příjmení budou 

zpracovány za účelem přizpůsobení oslovení a výběru obsahu obchodních sdělení. 

Poskytnutí těchto údajů není povinné. 

3) Výše uvedené osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let 

od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas neodvoláte. Souhlas lze 

vzít kdykoliv zpět, a to proklikem na odkaz v každém obchodním sdělení. Zpětvzetí 

souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení. 

4) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Targito, s.r.o., IČO: 284 45 937, se sídlem: Jungmannovo náměstí 753/18, Nové 

Město, 110 00 Praha 1; 

b. 2Score s.r.o., IČO: 242 65 080, se sídlem: Komunardů 1039/39, Holešovice, 170 00 

Praha 7) 

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 

současné době Správce nevyužívá. 

5) V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo (i) kdykoliv zdarma odvolat 

souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl k předmětnému zpracování udělen a 

také odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé 

e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na 

opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, 

nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení 

zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a taktéž 

právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-

li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy 

nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a 

(viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz. 

 

 

 



Zásady ochrany osobních údajů 

Společnost STES a.s. (dále „Společnost“) bere ochranu vašeho soukromí velmi vážně. Tyto 

Zásady ochrany osobních údajů jsou určeny pro návštěvníky našich webových prezentací a 

portálů, které jsou uvedeny níže a zástupce našich klientů a dodavatelů. 

Tento dokument obsahuje informace o tom, jaká osobní data Společnost shromažďuje, kde a 

jak jsou zpracovávána, kdo k nim má přístup a jaká jsou práva těch, jejichž data jsou u nás 

zpracovávána. 

Tento dokument může být, včetně dodatků, v průběhu času aktualizován tak, aby odpovídal 

aktuální situaci jak interní ve způsobu zacházení s osobními údaji, tak případným změnám v 

legislativě. V případě větších změn bude informace o těchto změnách uvedena na naší 

webové prezentaci. 

Právním základem pro ochranu a zpracování osobních údajů je Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES a právní řád ČR, zejména zákon o zpracování osobních údajů a občanský 

zákoník. 

 

 

Jaká osobní data máme 

Zde uvádíme maximální množství údajů, které o jedné osobě můžeme mít, většinou se jedná 

o určitou podmnožinu: 

• kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další) 

• uživatelské jméno a heslo při registraci na našich webových stránkách 

• jiné informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich webových 

stránkách 

Dále můžeme shromažďovat údaje, které nám poskytnete o jiných osobách, např. kontaktní 

údaje na osoby, které spolu s vámi nebo na váš pokyn vstupují do interakce s námi. 

 

Jaká data se sbírají automaticky 

Společnost STES a.s. provozuje, čí se podílí na provozu, následujících webových stránek: 

• www.stes.cz 

• www.facebook.com/MOLcup/ 

• www.fotbal.cz 

• www.hrdilvi.cz 

• www.chcipiskat.cz 

Když některé z těchto stránek navštívíte, mohou být informace shromažďovány automaticky, 

např. pomocí souborů cookies a logů webových serverů. U těchto informací kromě velmi 

výjimečných případů nevíme, které osobě konkrétně patří a jedná se o následující informace: 

• typ a verzi vašeho prohlížeče 

• verzi a jazykové nastavení operačního systému 

• ze které stránky jste k nám přišli 

http://www.stes.cz/
https://www.facebook.com/MOLcup/
http://www.fotbal.cz/
http://www.hrdilvi.cz/


• jméno počítače, ze kterého přistupujete 

• IP adresu počítače, ze kterého přistupujete 

• stránky, které na našem webu navštívíte 

• čas, datum a délku požadavku, který poslal váš prohlížeč na náš webový server 

• hledané výrazy, které jste použili k nalezení našeho webu, pokud jste přišli přes 

vyhledávač 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do vašeho 

prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný 

jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory 

cookie si můžete ve svém prohlížeči zakázat či omezit, vezměte však prosím na vědomí, že 

některé funkce našich webových stránek mohou být omezené či zcela nedostupné, jako 

například registrace, při které používáme cookie k zabezpečení vašeho přihlášení. 

Na našich webech používáme analytické služby třetích stran, například Google Analytics. 

Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto provozují, používají technologie, jako jsou 

soubory cookie, logy webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat 

využívání webů. Informace získané těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být sděleny 

těmto poskytovatelům analytických služeb a jiným relevantním třetím stranám, které tyto 

informace používají například k vyhodnocení využití webů. Pro více informací o těchto 

analytických službách a o tom, jak se z nich odhlásit, navštivte následující internetové stránky: 

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Doba uchování 

Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu 5 let anebo po dobu stanovenou 

zvláštními právními předpisy, příp. po dobu delší vznikne-li povinnost uchovávat údaje v 

souvislosti s konkrétním případem. Údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu jsou 

uchovávány po dobu uděleného souhlasu, příp. po dobu uvedenou v příslušných 

dokumentech či listinách.  

 

Proč osobní data máme 

Vaše osobní data máme proto, abychom mohli vykonávat následující činnosti: 

• zprostředkovat nebo zajistit služby které poptáváte nebo o ně máte zájem 

• vytvářet a spravovat online účty 

• zpracovávat platby 

• rozesílat marketingové materiály ohledně našich produktů a služeb 

• odpovídat na vaše dotazy 

• analyzovat naše služby a hledat způsoby, jak zvyšovat jejich kvalitu a výnosnost, a to 

například analýzou dat, prováděním auditů a dalších interních procesů 

• provádět kroky potřebné k ochraně proti podvodům a jiné nezákonné činnosti 

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Kdo má k osobním datům přístup 

Vaše osobní údaje vidí pouze zaměstnanci, kteří pracují na dodání relevantní služby a dále je 

sdílíme s dodavateli, kteří poskytují služby naším jménem na základě našich instrukcí. Tito 

dodavatelé mají oprávnění použít informace pouze k účelům, ke kterým byly získány. 

V opodstatněných a spíše výjimečných případech můžete údaje sdílet s dalšími osobami, 

například subdodavateli a konzultanty, abychom mohli naši službu lépe poskytnout. 

Dále můžeme vaše osobní údaje sdělovat na základě soudní pravomoci a tam, kde je podobný 

požadavek v souladu se zákony nebo jinými zákonnými procesy. 

Seznam zpracovatelů a ostatních příjemců osobních údajů je dostupný na 

https://facr.fotbal.cz/seznam-zpracovatelu-osobnich-udaju/p262. 

 

 

Jak jsou vaše osobní data zabezpečena 

Vaše osobní data udržujeme v bezpečí nastavením, pravidelnou revizí a aktualizací 

technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu vašich osobních údajů před 

neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neautorizovaným 

zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování. 

 

Vaše práva a jak kontaktovat 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo (i) kdykoliv zdarma odvolat souhlas 

se zpracováním osobních údajů, pokud byl k předmětnému zpracování udělen a také 

odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-

mailové zprávě, která je obchodním sdělením (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 

nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již 

osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-

li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve 

zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž 

zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné 

důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-

li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu 

osobních údajů; www.uoou.cz. 

 

Odvoláním souhlasu není dle čl. 7 odst. 3 GDPR dotčena zákonnost zpracování vycházejícího 

ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 

Pokud chcete vědět, jaká osobní data o vás máme, ověřit si jejich aktuálnost nebo využít jiných 

práv, vyplývajících z platné legislativy, napište na: k.pauly@fotbal.cz 
 


