
Zásady ochrany osobních údajů 

Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji získanými v průběhu návštěvy našeho webu a při 

uzavření smlouvy podáním žádosti přes formuláře umístěné na našem webu dostupném na doméně 

https://www.nastvani.cz/ (dále jen „zásady“). Součástí zásad je i naše Cookie deklarace. 

Berte prosím na vědomí, že tyto zásady spolu s Cookie deklarací jsou součástí našich Podmínek používání 

služby. Jejich přijetím potvrzujete, že jste si Zásady i Cookie deklaraci přečetli, rozumíte jim a jste jimi 

vázáni. 

Úvodem 
Provozovatelem webu jsme my, společnost LOLO.ZONE s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 

3, IČ: 05380910, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262779, Česká republika, kontakt: 

jsme@nastvani.cz, poskytující služby na poli vývoje a správy mobilních aplikací. 

Uživatelem jste Vy, fyzická osoba, která si web prohlíží (případně právnická osoba v jejímž zastoupení, si 

aktuálně web prohlížíte), a která využívá našich služeb za pomoci formulářů na webu umístěných (dále jen 

uživatel nebo naštvaný zákazník). 

Zásady můžeme čas od času změnit či doplnit. Aktuální verze bude vždy dostupná na našich webových 

stránkách. 

V případě, že jsou tyto zásady v rozporu s Podmínkami používání služby mají Zásady přednost ohledně 

ochrany osobních údajů před Podmínkami. 

Jsme správce osobních údajů 
V důsledku Vaší návštěvy našeho webu může docházet ke zpracování osobních údajů při podání žádosti 

(a tedy i následného uzavření smlouvy) nebo využitím zákaznické podpory.  

Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, naštvaných zákazníků, nebo z veřejně 

dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). 

a) Uzavření smlouvy prostřednictvím podání žádosti přes formulář 
Obdržením Vámi vyplněného formuláře začínáme jakožto správci zpracovávat osobní údaje v rozsahu:  

• jméno a příjmení, 

• adresa, 

• rodné číslo, 

• e-mailová adresa a telefonní číslo, 

• služby, které u Poskytovatele využíváte, a informace o těchto službách (cena, typ produktu, …), 

• IČ, 

• případné údaje společnosti, kterou zastupujete (název, DIČ…), 

• důvod, proč jste naštvaní,  

• popis satisfakce, která by pro Vás byla přijatelná, 

• údaje o tom, zda jste naším prostřednictvím udělili Poskytovatelům služeb marketingový souhlas, 

• IP adresu a další technické údaje a logovací soubory. 

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem: 

a) Splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené dle našich Podmínek o 

poskytování služeb (tj. uložení údajů, jejich strukturace, doplnění informací o uděleném souhlasu, 

komunikace za účelem získání marketingových souhlasů, případné poskytnutí údajů jednotlivým 

Poskytovatelům aj.), tedy pro plnění smlouvy. 

b) Informování o případných odstávkách nebo technické údržbě webu, o novinkách na webu a dalších 

možnostech používání služby, a o zásadních změnách v Podmínkách používání služby, či v těchto 
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zásadách tak, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled námi poskytovaných služeb, a to ve smyslu 

našeho oprávněného zájmu. 

c) Vybrané osobní údaje můžeme v rámci našeho oprávněného zájmu mít uložené pro případ vzniku 

soudního sporu a uplatňování nároků soudní cestou. 

Pakliže už údaje nejsou potřeba (např. z důvodu, že jste o naši službu přestali mít zájem, případně, že už 

jste využili některé z obchodních nabídek), smažeme shora uvedené údaje s výjimkou údajů nezbytných 

pro případ vzniku sporu z poskytování služeb. 

b) Využití kontaktního e-mailu 
Rozhodnete-li se nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu uvedeného na webu, začínáme Vaše osobní údaje 

zpracovávat přijetím Vašeho požadavku. 

Jaké osobní údaje zpracováváme závisí výhradně na tom, jaké údaje nám v dotazu sdělíte. Vždy však 

zpracováváme minimálně Váš e-mail, většinou pak rovněž další údaje, jako jméno a příjmení, e-mail, IP 

adresu zařízení, čas odeslání a obsah zprávy, a případně název společnosti.  

Údaje zpracováváme výhradně proto, abychom Váš dotaz či nabídku zpracovali, komunikovali s Vámi 

a případně Vám poskytli další dodatečné informace související s Vaší nabídkou či dotazem. Zodpovězení 

Vašich dotazů a připomínek je našim oprávněným zájmem. Pokud nás kontaktujete s obchodní nabídkou, 

znamená to, že máte zájem s námi spolupracovat. Důvodem pro zpracování je tak předsmluvní jednání 

ohledně možné spolupráce. 

Údaje zpracováváme do doby úplného zodpovězení dotazu a/nebo do úplného ukončení předsmluvního 

jednání. Následně údaje zlikvidujeme.  

Zpracování údajů na základě souhlasu 

Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a 

informovaný souhlas. Poskytování služeb není podmíněno ani vázáno na udělení souhlasu vůči nám, jako 

správci a v základní rovině probíhá rovněž bez udělení souhlasu třetím osobám.  

Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným 

v e-mailu. Souhlas pro naše vlastní účely nebude nikdy vynucován.  

Nicméně, s ohledem na to, že se Vám pokoušíme zajistit lepší nabídku ze strany Vašeho operátora, banky, 

pojišťovny, a dalších společností (v tomto dokumentu jen jako Poskytovatel), od Vás potřebujeme, abyste 

udělili marketingový souhlas nikoli nám, ale hlavně Poskytovatelům, kteří jsou přímými konkurenty 

poskytovatele, jenž Vám poskytuje službu.  

Bez udělení souhlasu Poskytovatelům Vám totiž nejsme schopni službu v plném rozsahu poskytnout. 

Způsobeno je to tím, že pokud neudělíte, nebo posléze odvoláte, konkurenčním Poskytovatelům souhlas, 

může Vás s obchodní nabídkou kontaktovat pouze současný Poskytovatel, který si tuto možnost vymínil ve 

smlouvě, případně od Vás marketingový souhlas již dříve získal. Právní úprava týkající se zasílání 

obchodních sdělení a dalšího nabízení produktů a služeb prostřednictvím elektronických komunikací je 

velice striktní. Poskytovatelé, jejichž služby v současné chvíli nevyužíváte, Vás nemohou tímto způsobem 

a za tímto účelem kontaktovat bez Vašeho výslovného souhlasu. Nepostačí ani skutečnost, že jste uzavřením 

smlouvy s námi o obchodní nabídky z jejich strany zcela zjevně svůj zájem projevili. Tím, že nebude ve hře 

Váš přechod ke konkurenčnímu poskytovateli, bude motivace toho současného mnohem nižší. Chcete-li 

tedy dostat nejlepší nabídku, je potřeba souhlas Poskytovatelům udělit.  

Nelekněte se, vyplněním žádosti poskytujete souhlas opravdu velké spoustě Poskytovatelů. Činíte tak ale 

naším prostřednictvím, přičemž celý proces je pod naší kontrolou. Velmi dobře si uvědomujeme, že nikdo 

nemá rád spam, ať už emailem, nebo prostřednictvím monitorovaných hovorů. Proto jsme souhlas jednak 

nastavili co do rozsahu i doby tak, aby Vás Poskytovatelé nezahltili spoustou neužitečných informací, a 

jednak Vaše údaje a Váš souhlas nikdy nepředáme všem Poskytovatelům, kterým jste naším prostřednictvím 

souhlas udělili, ale jen omezenému počtu z nich, u kterých jsme došli k závěru, že Vám jsou schopni 



poskytnout lepší nabídku s ohledem na Vámi poskytnuté informace. Ostatně, při podání žádosti si souhlas 

přečtete a uvidíte sami.  

Marketingový souhlas Poskytovatelům udělíte k účelům:  

a) přípravy a vytváření konkrétní nabídky vybraných produktů nebo služeb na základě analýzy a 

případné aktualizace či tvorby Vašeho klientského profilu, a 

b) marketingové komunikace od Poskytovatele služeb směrem k Vám s úmyslem nabídky takovýchto 

produktů a služeb, přičemž tato komunikace může probíhat veškerými běžnými způsoby, tzn. 

písemně, telefonicky, e-mailem, v příslušných webových či mobilních aplikacích, na webových 

stránkách a dalšími obdobnými kanály. 

Souhlas, který naším prostřednictvím udělujete třetím stranám se poskytuje na dobu 12 měsíců. Vaše údaje 

budeme zpracovávat po celou dobu, pokud souhlas neodvoláte dříve, a to jak v celém rozsahu a vůči všem 

Poskytovatelům, tak i jen vůči některým z nich. Stačí za účelem odvolání souhlasu kontaktovat nás na 

emailu jsme@nastvani.cz, nebo jednotlivé Poskytovatele prostřednictvím jejich kontaktních údajů.  

Předávání údajů dalším osobám 
Pro naplnění účelů uvedených výše můžeme osobní údaje předávat třetím osobám, přičemž předávání údajů 

lze rozdělit do dvou rovin. 

V prvé řadě nám s činnostmi zpracování uvedenými výše mohou pomáhat následující zpracovatelé, přičemž 

zpracovávání osobních údajů těmito zpracovateli je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování 

služeb. Souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro 

naplnění výše uvedených účelů:  

a) E-mailingovou službu MailChimp pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnosti 

MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje podmínky EU-U.S. 

Privacy Shield. 

b) Služby statistiky Google Analytics při návštěvě našich stránek. Služba využívá standardních 

smluvních doložek schválených Evropskou komisí.  

c) Marketingové služby společností Google Adwords, Google Adsense, Facebook Ads, Facebook 

Pixel, LinkedIn, Sklik a dalších, přičemž všechny tyto služby poskytují dostatečné záruky pro 

předání údajů ve smyslu GDPR. Bližší informace o tom, co tyto služby dělají, a jakým způsobem 

fungují se dozvíte v naší Cookie deklaraci.  

d) Osobní údaje získané z formulářů budou uloženy na úložištích Google Cloud Platform od 

společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Necháváme je však vždy uložit na úložiště v rámci 

Evropské unie. Tyto údaje nikdy nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.  

e) Údaje můžeme rovněž předávat našim externím spolupracovníkům – jednotlivcům (např. 

administrativní výpomoci). 

V druhé řadě můžeme předávat v souladu s naší povinností dle smlouvy uzavřené s Vámi dle Podmínek 

používání služby Vaše osobní údaje získané z formulářů v rozsahu: 

• jméno a příjmení, 

• adresa, 

• rodné číslo, 

• e-mailová adresa a telefonní číslo, 

• služby, které u Poskytovatele využíváte, a informace o těchto službách (cena, typ produktu, …), 

• IČ, 

• případné údaje společnosti, kterou zastupujete (název, DIČ…), 

• důvod, proč jste naštvaní,  

• popis satisfakce, která by pro Vás byla přijatelná, 
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Poskytovatelům služeb, a to v případě Vašeho současného Poskytovatele (kterého žádáte o nápravu situace) 

v rámci vyjednávání vždy, a konkurenčním Poskytovatelům tehdy, zvolíte-li při podávání žádosti, že chcete 

od současného poskytovatele rovnou odejít, případně tehdy, když nás Váš současný poskytovatel ignoruje, 

nespolupracuje s námi, nebo Vám nebude ve stanovené lhůtě schopný vyjít vstříc či Vám poskytnout 

výhodnější nabídku. Konkurenčním Poskytovatelům jsme oprávněni poskytnout údaje pouze tehdy, udělili 

jste naším prostřednictvím platný marketingový souhlas. V opačném případě, tedy bez souhlasu, 

nepředáváme zbytečně údaje, neboť by Vás společnosti stejně nemohly kontaktovat.  

Pomoc při nakládání s osobními údaji 
Kdykoliv nás můžete požádat o informace jaké údaje a proč o Vás zpracováváme. Tyto údaje sbíráme vždy 

elektronickým způsobem a výhradně od Vás, jsme Vám tedy tyto schopni poskytnout úplnou kopii údajů i 

ve strojově čitelném formátu.  

Můžete vznést rovněž námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu a to e-mailem 

na jsme@nastvani.cz. Vaši žádost vždy vyřešíme nejpozději do 30 dnů. V neposlední řadě máte právo 

obrátit se kdykoliv přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V případě, že vůči nám uplatníte nějaké právo související s marketingovým souhlasem udíleným některému 

z Poskytovatelů, nejsme Vašemu právu sice schopni sami vyhovět, přesto tohoto Poskytovatele minimálně 

informujeme o tom, jaká práva jste uplatnili, a to bez zbytečného odkladu. 

V případě, že svůj marketingový souhlas udělený Poskytovatelům odvoláte zasláním na adresu 

jsme@nastvani.cz, předáme odvolání souhlasu bez zbytečného odkladu Poskytovateli.  

Závěrečná ustanovení 
Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě 

nebo že jste uvedli údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o 

změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo 

i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje. 

Jakmile nebudeme mít důvod pokračovat ve zpracovávání, osobní údaje zlikvidujeme. 

Vždy vynaložíme maximální úsilí pro to, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými 

osobami, nicméně neodpovídáme za případnou újmu. 

Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Při posuzování 

možností spolupráce s námi nebudete předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí. 

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů jsou příslušné české 

soudy, které budou aplikovat české právo. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.5.2020. 
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