Prohlášení o ochraně osobních údajů
1. Poskytovatel Bim.Point (firma di5.Tech s.r.o., Koubkova 11, 120 00 Praha 2, IČO: 63995280, DIČ: CZ63995280, zapsaná
pod spis. značkou C 39427 vedená u Městského soudu v Praze) při ochraně osobních údajů postupuje v souladu se zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.
2. Poskytovatel se zavazuje nikomu nepředat či nezpřístupnit vaše uživatelská data, s výjimkou případného plnění
spolupráce se státními úřady či orgány trestního řízení na základě platných právních norem a ustanovení.
3. Veškeré údaje potřebné pro registraci a licencování Služeb aplikace Bim.Point slouží pouze pro interní potřeby
Poskytovatele, který se zavazuje tyto náležitě chránit a nijak nezneužít, především pak bez vašeho souhlasu neposkytnout
žádným třetím stranám a ani s nimi nijak nenakládat v rozsahu větším, než je nezbytné pro zajištění poskytování svých
Služeb a jejich řádné uhrazení.
4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služeb, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro
účely zasílání technických informací, odborných dokumentů, návodů, marketingových informací, informací o novinkách
produktu, obchodních sdělení a pro účely statistiky (vyhodnocování potřeb uživatele, analýzy).
5. Uživatel má právo: vzít souhlas kdykoli zpět a to například zasláním emailu Poskytovateli nebo odhlášením se ze zasílání
sdělení přímo z doručeného emailu kliknutím na odkaz odhlásit se, požádat Poskytovatele o informaci, jaké mé osobní údaje
zpracovává, požadovat po Poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Poskytovatele přístup k
těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, v případě
pochybnosti o dodržování povinnosti se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
6. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.
Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
7. Zpracováním osobních údajů uživatele je prováděno Poskytovatelem. Poskytovatel může pověřit ke zpracování osobních
údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.
8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. Veškeré poskytnuté údaje a uživatelsky vytvořená data budou v případě zrušení registrace (licence) na užívání Služeb
Bim.Point v systému trvale znepřístupněna a blokována.
10. Pro více informací o ochraně osobních údajů nás kontaktujte.

