
Ochrana osobních údajů
Impact Factory s.r.o. a všechny její dceřiné společnosti (dále jen Skupina) respektují Vaše soukromí a zavazují
se, že Vaše osobní údaje, které byly získány prostřednictvím online datového systému – poptávkového
formuláře, budou uchovávat v souladu se závaznými předpisy GDPR a nebudou je bez Vašeho svolení
distribuovat třetím stranám, ani je používat k jiným účelům. Výjimku tvoří poskytovatelé softwarů, kde jsou tyto
osobní údaje ukládány. Osobní údaje dále nebudou předávány do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti
GDPR.

Vaše osobní údaje, které jste vložili do poptávkového formuláře, tedy Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu
a případně telefonní číslo, zpracováváme pouze za účelem interní administrativy. Právním titulem zpracování
Vašich údajů je souhlas, který nám udělujete a jehož udělení je nezbytnou podmínkou odeslání formuláře. Bez
tohoto zpracování osobních údajů totiž nejsme schopni Vás do budoucna kontaktovat.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za
kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny, tedy pouze po dobu, po kterou jsme společně v kontaktu.

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

■ Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou
uchovány.

■ Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
■ Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, vaše osobní údaje, máte právo na výma a právo na

omezení zpracování, kdykoli budete chtít.
■ Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat

vaše osobní údaje smazat.
■ Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém

rozsahu je předat jinému správci.
■ Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku. Vaší námitce vyhovíme, pokud

neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte na info@impactmetrics.cz. Kontaktní údaje najdete ve
spodní části tohoto dokumentu. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom
dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Skupina se zavazuje učinit vše pro to, aby zajistila ochranu osobních údajů a soukromí uživatelů svých
webových stránek. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným osobním údajům, jejich odhalení a
neúmyslnému použití, jednáme v souladu s příslušnými technickými a organizačními předpisy o ochraně
osobních údajů.

Impact Factory s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 17404452

Impact Metrics s.r.o., Kozinova 1162/5, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 10892664

Fair venture s.r.o., K Podkozí 72, 273 51 Svárov, IČO: 07368348

mailto:info@impactmetrics.cz

