
INFORMAČNÍ DOKUMENT 

Odeslání formuláře nepředstavuje nabídku ani návrh na uzavření smlouvy či jakékoliv 
předsmluvní jednání. Vyplněním tohoto formuláře nám poskytujete pouze svou e-mailovou 
adresu.  

Jsme AppliCing s.r.o., IČ 02542072, se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 670/19, Praha 8, 
186 00. Tento dokument slouží k tomu, aby vás informoval o tom, jakým způsobem 
zpracováváme vámi poskytnutou e-mailovou adresu a proč ji potřebujeme.  

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ EMAILOVÉ ADRESY 

Vaše e-mailová adresa je nezbytná ke kontrole toho, zda jste nevyplnili formulář vícekrát.  
Z tohoto důvodu potřebujeme přesné informace k ujištění se o skutečném zájmu o naši 
aplikaci. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle 
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění našeho ověření a výzkumu, zda máte 
zájem o naši aplikaci. 

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme také zpracovávat vaše osobní údaje, 
abychom vás mohli kontaktovat s informacemi o tom, zda byl projekt úspěšný, zda jsme 
aplikaci vyvinuli, nebo zda očekávání nebyla naplněna. Tento oprávněný zájem je založen na 
zajištění způsobu, jak vás kontaktovat. 

S KÝM JE VAŠE E-MAILOVÁ ADRESA SDÍLENA? 

Vaši e-mailovou adresu sdílíme s našimi vývojáři, kteří nám pomáhají s výzkumem a vývojem 
aplikace a kteří mají přístup do systému, kde je výzkum řízen a kde je vaše e-mailová adresa 
uložena.  

Abychom vás mohli informovat, používáme poskytovatele e-mailových služeb. Dále také 
využíváme poskytovatelů, kteří nám pomáhají s vytvořením formuláře, do kterého jste zadali 
svou e-mailovou adresu. 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Vaši e-mailovou adresu uchováváme pouze po dobu, kdy existuje legiamní účel ke zpracování 
osobních údajů. V případě, že o aplikaci nemáte nadále zájem, smažeme veškeré e-maily, 
abychom zajisali uchování pouze po dobu našeho výzkumu. Rozhodneme-li se tuto aplikaci 
vyvinout, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu vývoje, abychom vás informovali o 
tom, že je aplikace hotova. 

JAKÁ MÁTE PRÁVA? 

V souvislosa s naším zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: 



● právo na přístup k osobním údajům; 

● právo na opravu; 

● právo na výmaz ("právo být zapomenut"); 

● právo na omezení zpracování údajů; 

● právo vznést námitku vůči zpracování; 

● právo na přenositelnost údajů; 

● právo podat sZžnost v souvislos\ se zpracováním osobních údajů. 

Všechna svá práva můžeme uplatnit za podmínek uvedených v článcích 15 až 22 GDPR 
prostřednictvím následující e-mailové adresy: [EMAIL]. 

Na naše akavity dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete také podat 
slžnost (například pokud se domníváte, že naše zpracování je nezákonné nebo že vaší žádosa 
nebylo vyhověno). Více informací naleznete na webových stránkách úřadu (www.uoou.cz). 

Tento dokument je platný od [DATUM].

http://www.uoou.cz

