Prohlášení o nakládání s uživatelskými daty v aplikacích na www.facebook.com
Účastník potvrzením autorizačního dialogu aplikace uděluje souhlas se zařazením všech osobních
údajů, které jsou dialogem vyžadány, jakož i veškerých dalších osobních údajů získaných v souvislosti
s touto aplikací (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti PRIA SYSTEM s.r.o., Identifikační
číslo: 292 06 740, Spisová značka: C 65663 vedená u Krajského soudu v Brně, Sídlo: Zlín, Nad
Ovčírnou 3685, PSČ 760 01, (dále jen „správce“) a s jejich následným zpracováním. Osobním údajem
se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména
na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Osobní údaje budou zařazeny do databáze správce a zpracovávány k jeho obchodním a
marketingovým účelům, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo
jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv). Veškeré zpracovávání
osobních údajů podléhá platným právním předpisům, zejména zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí,
že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na
emailové adrese pria@pria.cz odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Odvolání souhlasu
může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se
domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat
správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností
o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a
případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

