Ochrana dat
Děkujeme za návštěvu našich webových stránek a za účast v soutěži. Dodržování předpisů na ochranu
údajů je pro nás obzvláště důležité. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat
Vás jako uživatele webové stránky o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a práva
stávajících pro Vás. Pokud jste subjekt údajů ve smyslu článku 4, obecného nařízení o Ochraně Údajů.

1. Odpovědný Subjekt
Tyto stránky lucky.arctic.ac a služeb dostupných prostřednictvím této webové stránky (zejména na
soutěžích) jsou provozovány:
ARCTIC (HK) Ltd.
Unit 1302-05, The Octagon
6 Sha Tsui Road
Tsuen Wan N.T.
Hongkong

2. Zástupci Evropské unie
Jako subjekt údajů s bydlištěm v Evropské unii můžete také kontaktovat společnost Arctic GmbH s
vašimi obavami a ochraně údajů, který nás tam kontaktuje v souladu v těchto věcech s uměním.
článek 27 NDPR.
ARCTIC GmbH
Bevenroder Straße 149
38108 Braunschweig
Německo

3. Obecná informace
Vytvořili jsme webové stránky tak, aby od Vás shromažďovaly co nejméně dat. V podstatě, je možné
navštívit naše webové stránky bez poskytování osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude
nutné pouze tehdy, pokud se rozhodnete využít určité služby (např. účast v soutěži). Přitom vždy
dbáme na zpracování Vašich osobních údajů pouze v souladu s právním základem nebo Vaším
souhlasem. Jsme v souladu s předpisy obecné nařízení o ochraně údajů v platnosti od 25.5.2018 a
použitelných vnitrostátních předpisů, jako Zákona o ochraně osobních údajů, zákon o Telemedii nebo
jiných více specifických zákonů o ochraně údajů.

4. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Zpracováváme Vaše osobní údaje pro konkrétní účely a technickou realizace našich webových
stránek abychom Vám mohli poskytnout naše informace na těchto webových stránkách (např. IP
adresa, Cookies, informace o prohlížeči).
S ohledem na právní základ pro zpracování osobních údajů, platí následující: osobní údaje, které jsou
nezbytné pro sestavení, plnění nebo zpracování našich služeb nabízíme zakázky (zpracování),
zpracováváme na právním základě článku 6 odst. 1 lit. B GDPR. To zahrnuje i provedení soutěže.
Pokud získáme Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, formuláře souhlasu v souladu s
čl.6 odst. 1 litr. a GDPR právní základ pro zpracování údajů. Zpracování dat je také povoleno, pokud
zpracováváme Vaše osobní údaje k ochraně našich oprávněných zájmů, a není převáží Vaše zájmy
nebo základní práva svobody s ohledem na zpracování osobních údajů. Pokud používáme externí
poskytovatele služeb v souvislosti se zpracováním údajů o objednávkách, probíhá zpracování na
právním základě článku 28 GDPR.

5. Shromážděné a zpracované osobní údaje
Jako součást našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje od Vás.
Na jedné straně, můžete určit, které údaje jsou speciálně zpracovány, jaké údaje budete muset
poskytnout při vyplňování formulářů na webových stránkách (např. forma soutěže) a na druhou
stranu, budeme Vás informovat o zpracované údaje, které se týkají zpracování údajů popsané zde.
Celkem, shromažďujeme a zpracováváme následující údaje z Vás prostřednictvím našich webových
stránek:
Soutěže:
· Jméno
· Příjmení
· Adresa
· PSČ
· Město
· Zem
· E-Mailová Adresa
Die bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel erhobenen Daten benötigen wir unter anderem um
festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind. Je nach Gewinnspiel kann es sein, dass darüber hinaus
weitere Daten abgefragt werden (z. B. Antworten auf Gewinnspielfragen). Stellen Sie uns die jeweils
erforderlichen Daten nicht zur Verfügung, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich
Vaše údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pouze pro účely uvedené v těchto zásadách
ochrany osobních údajů. Jakékoliv použití na stanovený účel vyžaduje Мáš výslovný souhlas. Totéž
platí pro přenos a předávání Vašich údajů třetím osobám.

6. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek
Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete nebo nám
jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předává
našemu serveru. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, můžeme shromažďovat
následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro nás, zobrazit naše webové stránky pro Vás a pro
zajištění stability a bezpečnosti (právním základem je článek 6 odst. 1 s.1 lit. F GDPR):
·

IP-Adresa

·

Datum a čas žádosti

·

Rozdíl v časovém pásmu po Greenwich Mean Time (GMT)

·

Obsah žádosti (konkrétní strana)

·

Stav přístupu HTTP Stavový kód

·

Množství přenášených dat

·

Webové stránky, ze kterých žádost pochází

·

Prohlížeč

·

Operační systém a jeho povrch

·

Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Kromě výše uvedených dat jsou "Cookies" uloženy ve Vašem počítači při používání našich webových
stránek. Další informace naleznete v položce "Cookies" v těchto osobních údajů.

7. Cookies
Na našich webových stránkách jsou shromažďovány a ukládány informace pomocí tzv. cookies
prohlížeče. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem nosiči dat a ukládají
určitý nastavení a data pro výměnu s naším systémem prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Cookie
obvykle obsahuje název domény, ze které byla data Cookie odeslána, a takže informace o věku
cookie a alfanumerická Identifikačním značka.
Cookies umožňují našim systémům rozpoznat zařízení uživatele a okamžitě zpřístupnit všechna
výchozí nastavení. Jakmile se uživatel dostane na platformu, Cookie se přenese na pevný disk
příslušného uživatelského počítače. Cookies nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a
nabídnout Vám lepší a ještě více přizpůsobené služby. Umožňují nám rozpoznat Váš počítač, nebo
(mobil) zařízení znovu, když se vrátíte na naše webové stránky, a tím:
· Ukládat informace o Vašich oblíbené aktivity na webových stránkách a tím přizpůsobit naše
webové stránky k Vašim individuálním zájmům.·
· Zrychlene zpracování Vašich požadavků.
Pracujeme se službami třetích stran, které nám pomáhají udělat webové stránky a webové stránky
pro Vás zajímavější. Proto jsou soubory cookie od těchto partnerských společností (poskytovatelů
třetích stran) uloženy také na Vašem pevném disku při návštěvě webových stránek. Jedná se o
soubory cookie, které se po zadaném čase automaticky vymažou.

Seznam souborů cookie nastavených námi naleznete v následující tabulce:
Název Cookie
Popis / Funkce
Používá se k nastavení preferovaného jazyka uživatele

"Pokud si nepřejete používat cookies prohlížeče, můžete nastavit prohlížeč tak, aby ukládání Cookies
nebylo akceptováno. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě může být pouze možnost
používat naše internetové stránky v omezeném rozsahu, nebo vůbec ne. Pokud chcete akceptovat
pouze naše vlastní cookies, ale ne cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete si vybrat
nastavení ve Vašem prohlížeči "blokovat Cookies třetích stran". Neneseme žádnou odpovědnost za
používání cookies třetích stran.
Integrace cookies je založena na právním základu čl. 6 odst. 1 litr. F.GDPR, pokud jde o takzvaní
funkční cookies, které jsou naprosto nezbytné pro provoz webových stránek, a na druhé straně o
právní základ čl. 6 odst. 1 litr. v obecného nařízení o ochraně údajů, tj. souhlas, pro soubory Cookie k
vyhodnocení chování uživatele a vést statistiky. Oprávněný zájem ve smyslu odstavce 6. 1 litr. F.
GDPR vyplývá z výše uvedených účelů pod č.3 B"

8. Účast služeb od jiných poskytovatelů
Naše webové stránky využívají obsah, služby a výhody jiných poskytovatelů. Jedná se například o
služby pro integraci videí z video platforem, jako "Youtube". Pro přístup k těmto údajům a jejich
zobrazení v prohlížeči uživatele je nezbytný přenos IP adresy uživatele na poskytovatele třetí strany.
I když se snažíme používat pouze poskytovatelů třetích stran, kteří potřebují pouze IP adresu, aby
bylo možné dodat obsah, nebo dokonce pracovat s anonymizované IP adresy, nemáme žádný vliv na
to, zda IP adresa může být uložena. Informace o použitých poskytovatelích třetích stran naleznete v
následujících zásadách ochrany osobních údajů.

9. Kontakt
Můžete nás kontaktovat e-mailem. V tomto případě ukládáme osobní údaje, zašlete, abychom mohli
zpracovat Vaši žádost a Váše požadavky.
V závislosti na druhu žádosti je právním základem pro toto zpracování čl.6 odst. 1 litr. B GDPR for
inquiriev případě dotazů se ocitnete v rámci předsmluvního opatření nebo typu. 6 para. 1 s.1 lit. f
obecného nařízení o ochraně údajů, pokud váš požadavek je z jiného druhu. Legitimní zájem vyplývá
z ustanovení para. 3 a). By osobní údaje byly vyžádány, které nebudeme potřebovat pro plnění
smlouvy nebo pro ochranu oprávněných zájmů, převodovka k nám dochází na základě souhlasu
vydaného v souladu s článkem 6 odst. 1 litr. NDPR.

10. Tlačítka sociálních médií na našich webových stránkách
Na našem webu používáme reprezentace sociálních tlačítek (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
atd.) Ve formě statického odkazu na přítomnost našich sociálních médií na příslušných platformách.
Nepředstavují přímé zapojení příslušných poskytovatelů.

11. Google AdWords a Google konverze
Naše webové stránky používají Google AdWords. Poskytovatel je Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.
AdWords je online reklamní program. V rámci online reklamního programu pracujeme se sledováním
konverze. Po kliknutí na reklamu umístěnou společností Google je nastaven cookie pro sledování
konverze. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš webový prohlížeč ukládá na Vašem zařízení.
Google AdWords cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží osobní identifikaci uživatelů. Na
cookie můžeme rozpoznat, že jste klikli na inzerát a byli přesměrováni na naše webové stránky.
Uchovávání "konverzních Cookies" probíhá na základě čl. 6 odst. 1 litr. F GDPR. Jako provozovatel
webových stránek máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů s cílem optimalizovat naše
webové stránky a reklamu.
Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nejsou sledovatelné přes webové
stránky zákazníků AdWords. Konverzní soubory cookie se používají ke generování statistik konverzí
pro zákazníky AdWords, kteří používají sledování konverzí. Adwords zákazníci dozvěděly se, kolik
uživatelů klikne na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránky s konverzí. Zákazníci AdWords však
neobdrží informace, které umožňují osobní identifikaci uživatelů. Pokud nechcete podílet na
sledování, můžete proti jeho použití protestovat. Zde má být cookie konverze deaktivována v
uživatelském nastavení prohlížeče. Proto se do statistik sledování konverze nepočítá.
Podrobnosti o Google AdWords a sledování konverze Google naleznete v Zásadách ochrany osobních
údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
S moderním webovým prohlížečem, můžete https://www.google.com/settings/ads/onweb /
sledovat, omezit nebo zabránit nastavení cookies. Vypnutí Cookies může mít za následek omezenou
funkčnost našich webových stránek.

12. Google Adwords / Remarketing
Naše webové stránky využívají služby Google Adwords. Google AdWords je online reklamní program
od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Používáme funkci remarketingu v rámci služby Google AdWords. S funkcí remarketingu vám můžeme
prezentovat reklamy na základě Vašich zájmů na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě
Google. Pro tento účel, Vaše surfování chování na našich webových Stránkách je analyzovat, např.,
které vám nabízí si prohlíželi. To nám umožňuje zobrazit individuální reklamu na jiných webových
stránkách, když navštívíte naše webové stránky na on-line vyhledávač Google sám, takzvané "Google
reklamy" a na jiných webových stránkách. Za tímto účelem Google ukládá soubor Cookie do Vašeho
prohlížeče při návštěvě služeb Google nebo webových stránek v reklamní síti Google. Tahle sušenka
nahrává Vaše návštěvy. Cookie se používá k jednoznačné identifikaci Vašeho webového prohlížeče a
ne k identifikaci Vaší osoby. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl.6 odst. 1 písm. f) HDPR.

Můžete deaktivovat používání souborů cookie společností Google, a tím odvolat souhlas, který jste
nám dali k používání služby Google AdWords / Google Remarketing, kliknutím na níže uvedený odkaz
a stažením a instalací pluginu, který je zde uveden: www.google .com / settings / ads / plugin
Více informací o společnosti Google Remarketing a zásadách ochrany osobních údajů si můžete
prohlédnout na adrese: www.google.com/privacy/ads/

13. Práva dotčené osoby
Máte na to právo.:
· podle § 15 NDPR požadovat informace o vašich osobních údajích zpracovávaných námi. Zejména
může požadovat informace o zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců, kterým vaše
údaje byly nebo budou zveřejněny, plánovanou dobu skladování, existence práva na opravu, výmaz,
omezení zpracování nebo námitky existence práva na odvolání, původ vašich dat, pokud nejsou
shromažďovány u nás, stejně jako existenci automatizovaného rozhodování, včetně Profilování, a,
pokud je to relevantní, smysluplné informace o své údaje;
· podle § 16 GDPR požádat o opravu nesprávných nebo dokončení Vašich osobních údajů uložených
námi bez zbytečného odkladu;
· podle § 17 obecného nařízení o ochraně údajů požádat o odstranění Vašich osobních údajů u nás
uloženych, pokud je zpracování nezbytné pro vykonávání práva na svobodu projevu a informace, pro
splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu
právních nároků;
· podle § 18 obecného nařízení o ochraně údajů požadovat omezení zpracování Vašich osobních
údajů, pokud přesnost údajů je sporné, zpracování je nezákonné, ale můžete odmítnout jeho
odstranění a již nepotřebujeme data, ale je třeba, aby uplatnění, výkon nebo obranu právních
nároků, nebo máte námitky proti zpracování v souladu s § 21 obecného nařízení o ochraně údajů;
· podle § 20 obecného nařízení o ochraně údajů, obdrží vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v
strukturované, společné a strojově čitelném Formátu, nebo požádat o přenos na jiný řadič
(přenositelnost dat);
· podle § 7 odst. 3 NDPR zrušit Váš jednou daný souhlas k nám kdykoliv. V důsledku toho již
nemůžeme pokračovat v zpracování údajů na základě tohoto souhlasu pro budoucnost
· podat stížnost dozorčímu orgánu v souladu s § 77 NDPR. Zpravidla můžete kontaktovat dozorčí
orgán Vašeho obvyklého místa bydliště nebo pracoviště nebo sídlo naší společnosti.
·

Právo na námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 s.1 lit.
fdpr, máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v souladu s §21 GDPR,
pokud existují důvody, které vyplývají z Vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka namířena proti
přímé reklamě. V posledním případě máte všeobecné právo na námitku, kterou uplatňujeme, aniž
bychom upřesnili konkrétní situaci.
Své právo na odvolání nebo námitku můžete využít poštou.

14. Předávání Vašich osobních údajů
Předávání Vašich osobních údajů probíhá tak, jak je popsáno níže.
Budeme pouze předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro provedení
soutěže nebo pro předání výhry (např. bankám).
Kromě toho dojde k předání, pokud máme právo nebo povinnost předávat údaje z důvodu právních
ustanovení a / nebo úředních nebo soudních příkazů. To může zahrnovat zejména poskytování
informací pro účely vymáhání práva, bezpečnosti nebo jednat za účelem vymáhání práv duševního
vlastnictví
Pokud jsou Vaše údaje předávány poskytovatelům služeb v nezbytném rozsahu, mají přístup k Vašim
osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Tito poskytovatelé služeb jsou
povinni nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, zejména s
GDPR. Pokud existuje tzv. vyřizování objednávek, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb smlouvy o
vyřizování objednávek v souladu s článkem 28 GDPR.
Kromě výše uvedených okolností nepředáváme Vaše údaje třetím osobám bez Vašeho souhlasu.
Zejména nesdílíme osobní údaje se třetí zemí nebo mezinárodní organizací.

15. Zpracování údajů mimo Evropskou Unii
Hostování webových stránek a související zpracování dat probíhá mimo Evropskou Unii na serveru,
který provozujeme v Hongkongu. Příslušné zpracování dat je nezbytné pro provoz webových stránek,
jakož i pro zřízení, provádění a zpracování stávající uživatelské smlouvy a je možné i bez Vašeho
souhlasu.
Zpracování údajů neprobíhá v jiných zemích mimo Evropskou Unii.

16. Bezpečnost Vašich dat
Bohužel, přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy 100% bezpečný, což je důvod, proč
nemůžeme zaručit bezpečnost údajů přenášených na naše webové stránky přes Internet.
Naše webové stránky však zajišťujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení,
přístupu, úpravám nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami. Zejména předáváme Vaše osobní
údaje v zašifrované podobě. Používáme kódovací systém SSL/ TLS (Secure Sockets Layer / Transport
Layer Security). Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

17. Doba uchovávání osobních údajů
S ohledem na dobu uchovávání, jsme se obecně odstranit osobní údaje, jakmile jejich uchovávání již
není nezbytné pro splnění účelu a již nejsou žádné zákonné lhůty pro uchovávání. Zákonné lhůty pro
uchovávání osobních údajů v konečném důsledku představují kritérium pro konečnou dobu
uchovávání osobních údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje rutinně vymazány. V případě
retenčních období je zpracování omezeno ve formě zablokování údajů.

Zejména v souvislosti s prováděním her je třeba vzít v úvahu:
Vaše osobní údaje smažeme až se soutěž skončí, ale nejpozději šedesát (60) dní po skončení soutěže.
Něco jiného platí pouze v případě, že jste vítěz sám; v tomto případě zákonné retenční lhůty tvoří
kritérium pro konečnou dobu uchovávání Vašich údajů.

18. Reference a odkazy
Při návštěvě webových stránek uvedených na našich webových stránkách, informace jako je jméno,
adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče, atd.můžete se zeptat znovu. Tyto zásady ochrany
osobních údajů neregulují shromažďování, předávání nebo nakládání s osobními údaji třetími
stranami.
Poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít při nakládání se shromažďováním, zpracováváním a
používáním osobních údajů různá a samostatná ustanovení. Proto se doporučuje informovat se na
internetových stránkách třetích stran před vložením osobních údajů o své praxi při nakládání s
osobními údaji.

19. Změna zásad ochrany osobních údajů
Neustále vyvíjíme naše webové stránky s cílem být schopen poskytnout Vám s neustál zlepšující
služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme vždy aktualizovat a v případě potřeby je
upravíme odpovídajícím způsobem.
Samozřejmě Vás včas informujeme o jakýchkoli změnách těchto zásad ochrany osobních údajů.
Učiníme tak například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám dali. Pokud, kromě
toho, další souhlasu od Vás by měly být nezbytné pro naše zpracování dat, budeme samozřejmě
získavat od Vás, než odpovídající změny projevily.
Aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů můžete kdykoli získat na internetu na
https://lucky-mx.arctic.ac/.
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