Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují Uživatele o tom, jaké osobní údaje mohou být
shromažďovány při používání webových stránek www.sabaparking.com (dále jen „Webové stránky”), a
jak společnost SABA PARKING CZ a.s., (dále jen „SABA”) zpracovává, používá a zabezpečuje uvedené
údaje. Informují také o případném používání souborů cookie Webovými stránkami.
Společnost SABA považuje soukromí Uživatelů a důvěrnost jejich osobních údajů za prioritu.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIE
Společnost SABA si vyhrazuje právo kdykoli tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie změnit
či aktualizovat. Uživatelé jsou proto povinni si tyto zásady pozorně přečíst, protože mohou být
předmětem neohlášených změn, které se staly účinnými k uvedenému dni.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
KDO JE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Společnost SABA, IČO: 261 98 631, se sídlem Washingtonova 17/1599, PSČ 110 00 Praha 1, Česká
republika, je správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Webových stránek.
Ohledně jakékoli záležitosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete společnost kontaktovat
prostřednictvím emailu na adresu: info.cz@sabagroup.com nebo písemně na výše uvedenou
korespondenční adresu.

JAK SHROMAŽĎUJETE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Zpracování údajů při návštěvě webových stránek
Pokud vstoupíte na Webové stránky, společnost SABA automaticky shromažďuje, ukládá a využívá
technické informace, jak jsou popsány v Zásadách týkajících se souborů cookie. Právním základem je
souhlas Uživatelů.
Zpracování údajů při kontaktování společnosti SABA
Pro odeslání dotazů společnosti SABA můžete použít kontaktní formulář na Webových stránkách
s uvedením svého jména a emailové adresy.
Společnost SABA můžete také kontaktovat prostřednictvím emailu. Pokud kontaktujete společnost SABA
prostřednictvím emailu, budou poskytnuté údaje (např. Vaše emailová adresa, jméno a popřípadě
telefonní číslo) uloženy společností SABA pro účely zodpovězení Vašich otázek.
Vámi poskytnuté údaje budou uloženy společností SABA pro účely umožnění komunikace s Vámi
(právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

K ČEMU POUŽÍVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE A NA JAKÉM ZÁKLADĚ?

Vámi poskytnuté údaje bude společnost SABA používat ke zpracování požadavků, které zašlete
prostřednictvím prostředků dostupných na Webových stránkách.
Právním základem pro zpracování Vašich údajů je výslovný souhlas, který bude získán při odeslání
Vašeho požadavku.
Společnost SABA bude zpracovávat pouze osobní údaje, které poskytnete při předložení požadavku.
Takže k tomu, abyste mohli společnost SABA předložit svůj požadavek, musí SABA znát alespoň Vaše
jméno, příjmení a emailovou adresu.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude společnost SABA provádět žádné automatizované
rozhodování, včetně profilování.
Automaticky shromážděné údaje budou zpracovávány, jak je popsáno v Zásadách týkajících se souborů
cookie. Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že pokud jste nenastavili prohlížeč na Vašem
zařízení tak, aby cookies odmítal, můžeme na Vaše zařízení umístit typy souborů cookie popsané
v Zásadách týkajících se souborů cookie a použít tyto údaje v souladu s těmito zásadami.

S KÝM SDÍLÍTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?
Není-li v konkrétní části týkající se shromažďování údajů uvedeno jinak, nebudou Vaše osobní údaje
sdělovány třetím stranám. Vaše osobní údaje rovněž nebudou předávány mimo Evropský hospodářský
prostor.

JAK DLOUHO BUDETE UCHOVÁVAT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny a/nebo
ke zpracování Vašeho požadavku. Pokud jsou Vaše údaje používány pro několik účelů, které vyžadují,
aby byly uchovány po různá časová období, uplatní se nejdelší doba uchování.
Pokud Vaše údaje již nebudou potřeba, bude přístup k uvedeným údajům omezen na dodržení přísných
zákonných povinností nebo budou bezpečným způsobem zničeny.

JAK CHRÁNÍTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?
Společnost SABA je zavázána k zabezpečení informací a definovala bezpečnostní zásady a postupy, které
zaručují důvěrnost Vašich údajů.
Společnost SABA může angažovat třetí strany k poskytování určitých služeb, které mohou zahrnovat
přístup k Vašim osobním údajům a/nebo jejich zpracování uvedenými třetími stranami jako zpracovateli
údajů. Ve všech případech jsou však třetí strany povinny dodržovat platné právní předpisy
a bezpečnostní zásady společnosti SABA a musí zaručit, že tyto informace budou používat v souladu
s pokyny společnosti SABA a zavedou odpovídající technická a organizační opatření k zajištění
zabezpečení informací.

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI?
Můžete kdykoli uplatnit své právo na přístup, opravu, přenos nebo výmaz Vašich údajů nebo omezit
jejich zpracování nebo vznést námitku proti jejich zpracování a pokud je to vhodné, odvolat poskytnutý
souhlas podle podmínek stanovených v platných předpisech, zejména v Nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”).
Pro odvolání souhlasu můžete písemně kontaktovat společnost SABA na výše uvedenou korespondenční
adresu nebo prostřednictvím emailu na adresu: info.cz@sabagroup.com.
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR):
Kdykoli můžete požadovat informace o údajích, které o Vás společnost SABA má. Tyto informace
zahrnují kategorie údajů, které naše společnost zpracovává, účely, pro které je zpracovává, zdroj údajů,
pokud je společnost SABA nezískala přímo od Vás, a popřípadě příjemce, kterým společnost SABA Vaše
údaje předala. Od společnosti SABA můžete obdržet zdarma jednu kopii Vašich údajů, které jsou součástí
smlouvy. V případě zájmu o další kopie si společnost SABA vyhrazuje právo naúčtovat Vám poplatek za
jakékoli další kopie.

Právo na opravu (článek 16 GDPR): Máte právo požadovat, aby společnost SABA opravila Vaše údaje.
Společnost SABA učiní odpovídající opatření k tomu, aby zachovala – podle nejaktuálnějších informací,
které má k dispozici – správnost, úplnost, včasnost a relevantnost údajů, které ohledně Vaší osoby má a
které bude nadále zpracovávat.

Právo na výmaz (článek 17 GDPR): Máte právo požadovat, aby společnost SABA vymazala Vaše údaje,
pokud k tomu existuje právní důvod. V souladu s článkem 17 GDPR jde o tyto důvody:
•

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

•
odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování;
•
vznesete námitky proti zpracování Vašich údajů a neexistují žádné převažující oprávněné zájmy
pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu;
•

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

pokud takové zpracování není nezbytné
•

pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje, aby společnost SABA zpracovávala Vaše údaje;

•

zejména s ohledem na retenční lhůty vyžadované zákonem;

•

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR): Máte právo požádat společnost SABA, aby omezila
zpracování v případě, že
•
popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost SABA mohla
přesnost osobních údajů ověřit;
•
zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití;
•
společnost SABA již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

•
vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné zájmy společnosti
SABA převažují na Vašimi zájmy.

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR): Je-li to technicky proveditelné, budou Vaše údaje na
Vaši žádost předány jiné odpovědné straně. Toto právo máte pouze tehdy, pokud je zpracování údajů
založené na Vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy. Místo toho, abyste obdrželi kopii
Vašich údajů, můžete také požádat společnost SABA, aby předala údaje přímo jinému správci, kterého
určíte.

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR): Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo
kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracování údajů založeno
na našich oprávněných zájmech nebo na oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě
společnost SABA přestane Vaše údaje zpracovávat. Posledně uvedené se neuplatní, pokud společnost
SABA prokáže oprávněné zájmy pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo pokud
společnost SABA vyžaduje Vaše údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo odvolat souhlas (článek 7 GDPR): Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud se navíc domníváte, že v souvislosti se zpracováním Vašich údajů došlo k porušení předpisů
týkajících se ochrany údajů, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE
CO JSOU SOUBORY COOKIE?
Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou uložené na zařízeních používaných k přístupu na webové
stránky (např. počítače, smartphony a tablety) a které obsahují určité informace. Existují různé typy
souborů cookie:




V závislosti na subjektu, který spravuje zařízení nebo doménu, ze které se soubory cookie odesílají, a
který zpracovává získané údaje, to mohou být:
o

Vlastní soubory cookie: soubory, které jsou zasílány do zařízení Uživatele ze zařízení nebo
domény spravované společností SABA, a ze kterých se poskytuje služba požadovaná
Uživatelem;

o

Soubory cookie třetích stran: soubory, které jsou odesílány do zařízení Uživatele ze zařízení
nebo domény, která není spravována společností SABA, ale jiným subjektem, který
zpracovává údaje získané prostřednictvím souborů cookie.

V závislosti na čase, po který zůstávají aktivní na koncovém zařízení, to mohou být:
o

Relační soubory cookie: tyto soubory jsou určeny ke shromažďování a ukládání údajů
v době, kdy Uživatel vstoupí na webové stránky a zůstávají v zařízení Uživatele po dobu
návštěvy webových stránek (např. dokud není prohlížeč zavřený a návštěva skončí);

o

Trvalé soubory cookies: tyto soubory se ukládají na zařízení a lze k nim přistupovat a

zpracovávat je po dobu určenou osobou zodpovědnou za soubor cookie, přičemž tato doba
může trvat od několika minut po několik let.


V závislosti na účelu, pro který jsou údaje získané prostřednictvím souborů cookie zpracovávány, to
mohou být:
o

Technické soubory cookie: tyto soubory jsou potřebné k zajištění správného chodu webové
stránky a použití různých možností a služeb nabízených na webové stránce. Například
identifikace relací uživatele, personalizace rozhraní webové stránky, povolení přehrání
video obsahu a zobrazení banneru s oznámením o používání souborů cookie;

o

Soubory cookie k personalizaci: tyto soubory umožňují Uživateli dostat se k službám
s všeobecnými prvky předdefinovanými na základě řady kritérií v zařízení Uživatele (jako je
jazyk, druh prohlížeče, ze kterého se dostal na webovou stránku a lokální nastavení);

o

Soubory cookie umožňující analýzu: tyto soubory, ať už jsou zpracované majitelem
webových stránek nebo třetími stranami, umožňují monitorování a analýzu chování
uživatelů webových stránek a určují množství uživatelů, a tím měří a statisticky analyzují,
jak je webová stránka používána pomocí souhrnných nebo statistických informací;

o

Reklamní soubory cookie: tyto soubory umožňují spravovat co možná nejefektivnějším
způsobem jakékoli reklamní prostory, které majitel vložil na webovou stránku, na základě
kritérií jako je upravený obsah a frekvence zobrazování reklam;

o

Soubory cookie sociálních sítí: tyto soubory jsou potřebné pro externí sociální sítě jako je
Facebook, Google, Twitter, Pinterest a Instagram a jejichž funkcí je řídit interakce se
sociálními widgety na webové stránce.

JAKÉ SOUBORY COOKIES POUŽÍVAJÍ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY?
Tyto Webové stránky používají soubory cookie třetích stran ke shromažďování informací o používání
Webových stránek a k analýze návyků Uživatele při prohlížení s cílem usnadnit prohlížení, zajistit, aby
měli Uživatelé přístup k určitým funkcím a zlepšili své návyky při prohlížení.
Shromážděné informace o návycích Uživatelů při prohlížení jsou anonymní a jsou používány pouze pro
účely získání statistik a vylepšení. Zahrnuje to počet navštívených stránek, jazyk, město spojené s IP
adresou, ze které se Uživatel připojuje ke stránce, počet Uživatelů, kteří stránku navštíví, frekvenci a
opakování návštěv, délku návštěv, použitý prohlížeč, provozovatele nebo druh zařízení, z kterého se
uskutečňuje návštěva a použitý operační systém.
Tyto informace se využívají k vylepšení Webových stránek jejich adaptací na nové potřeby a
poskytováním lepších služeb Uživatelům, kteří je navštíví.
Společnost SABA používá systém měření návštěvnosti Google Analytics, nástroj pro získávání a analýzu
informací o prohlížení a stanovení interakcí Uživatelů s Webovými stránkami. Tento nástroj umožňuje
získat informace, které mohou být využity ke zlepšení procesu prohlížení a nabídnout Uživatelům lepší
službu.
Google Analytics je služba poskytovaná společností Google, Inc., se sídlem v Delaware (USA). Popis typu
souborů cookie používaných systémem a jejich datum skončení jejich platnosti je možné najít na
následujícím odkazu:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

JAK MOHU SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE?
Soubory cookie nainstalované na Vašem zařízení můžete zobrazit, povolit, blokovat nebo odstranit
změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud to uděláte, možná nebudete mít
možnost využívat všechny funkce Webových stránek.
Níže uvedené odkazy obsahují informace o tom, jak zakázat soubory cookie změnou nastavení
prohlížeče:


Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB



Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies



Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

Nakonec bychom Vás rádi upozornili na to, že máte právo svůj souhlas s používáním souborů cookie
společností SABA kdykoli odvolat nastavením prohlížeče podle výše uvedených podmínek.
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