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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Game Out Inc, společnost registrovaná v Delaware ve Spojených státech, registrační číslo souboru: 6648728 („Společnost“, „my“, „nás“, „naše“). se 
zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) tvoří součást našich standardních smluvních 
podmínek a jsou do nich zahrnuty formou odkazu. Tyto zásady upravují údaje, které shromažďujeme od uživatelů a jiných třetích stran v rámci našeho 
podnikání, a způsob, jakým takové informace chráníme a zpracováváme. Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady, abyste pochopili, jak budeme zacházet 
s vašimi osobními údaji.

01. Správce údajů

Pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalších platných zákonů o ochraně údajů je správcem údajů 
společnost Game Out Inc, registrovaná v Delaware ve Spojených státech amerických.

02. Informace, které o vás můžeme shromažďovat
- Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které byly shromážděny a odsouhlaseny s vámi. Kromě toho mohou být v případě 

potřeby vaše údaje uchovávány pro právní účely.

•

•

•

•

•

•

Shromáždit kontaktní informace;

Pro potvrzení a ověření vaší identity nebo ověření, že jste oprávněným uživatelem z bezpečnostních důvodů;

Pro odhalování a prevenci podvodů, trestné činnosti, praní špinavých peněz nebo jiných nekalých praktik;

Provádět průzkum trhu nebo spokojenosti zákazníků nebo pro statistické analýzy;

Pro účely auditu a vedení záznamů;

V souvislosti se soudním řízením. ·

- Údaje o vás a vašem podnikání jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v souladu s požadavky GDPR a příslušnými právními 
předpisy a v souladu s nimi. Můžeme shromažďovat osobní údaje, které zahrnují: jméno, datum narození, pracovní pozici, kontaktní 
informace včetně e-mailové adresy a poštovní adresy, telefonní číslo, demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy, údaje o 
zaměstnavateli, platební údaje/informace, IP adresa , další informace relevantní pro zákazníky, nabídky a/nebo propagační akce. 
Shromažďujeme také informace o vaší hře a transakcích, které provádíte, včetně podrobností o použitých platebních metodách, 
podrobnostech o hrách, které jste hráli, a podkladových herních transakcích, časech vašeho přihlášení a odhlášení a jakýchkoli 
nastavených limitech nebo provedených vyloučeních.

- Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje: Informace, které poskytujete, když používáte naše webové stránky 
www.miggster.com („webová stránka“) nebo jiná média, pomocí kterých využíváte naše služby. To zahrnuje informace, které jste poskytli v době, 
kdy zadáváte objednávku na některý z našich produktů nebo služeb. Můžeme vás také požádat o informace, pokud nahlásíte problém s našimi 
webovými stránkami.

- Pokud nás kontaktujete e-mailem, prostřednictvím chatu, telefonicky nebo písemně, můžeme si ponechat kopii této korespondence nebo 
komunikace.

- To může zahrnovat podrobnosti o všech transakcích, které s námi provádíte prostřednictvím webových stránek nebo jakýmikoli jinými 
prostředky, včetně těch, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, a o plnění vašich objednávek a podrobnosti o vašich návštěvách 
webových stránek a zdrojích, které přístup. Pokud jste nám poskytli osobní údaje jiné osoby, potvrzujete, že souhlasí se zpracováním svých 
osobních údajů a že jste ji informovali o naší totožnosti jako správce údajů a poskytli jste jí kopii našich smluvních podmínek a těchto 
zásad. Sledujeme také návštěvníky a obsah našich nástěnek a blogů, abychom splnili své závazky a zajistili dodržování pravidel týkajících se 
obsahu. Obsah těchto stránek zkontrolujeme a případně upravíme.

- Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb, kteří se podílejí na dodávce produktů nebo služeb vám. Máme 
uzavřené smlouvy, abychom zajistili, že budou v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů, jak to vyžadují platné právní předpisy.

- Můžeme také zpřístupnit vaše údaje, pokud máme povinnost nebo právo je zveřejnit ve smyslu zákona nebo oborových kodexů, nebo pokud se 
domníváme, že je to nezbytné k ochraně našich práv.

03. IP adresy a soubory cookie

- Můžeme shromažďovat informace o vašem mobilním telefonu, počítači nebo jiném zařízení, ze kterého na web přistupujete. Takový
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informace mohou zahrnovat název vaší domény a IP adresu, podrobnosti o vašem počítačovém operačním systému a prohlížeči, webové stránky, které jste 
navštívili před návštěvou našich webových stránek, a jedinečné číselné identifikátory, které jsou automaticky generovány našimi systémy, když navštívíte naše 
webové stránky. To bude zahrnovat podrobnosti o volbách, které provedete na našich webových stránkách, s uvedením, zda si přejete dostávat informace o 
jiných produktech a službách. ·

- Některé z těchto informací jsou uchovávány v souborech „cookie“ ve vašem počítači. Tyto soubory uchovávají užitečné informace, které mohou urychlit 
vaši navigaci na často navštěvovaných stránkách. Mohou také uchovávat záznamy, které sledují používání stránek, preference a hesla. Tyto soubory 
cookie lze zakázat nebo smazat aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, pokud si nepřejete, aby byly používány. Pokud však zvolíte toto nastavení, 
možná nebudete mít přístup k některým částem našeho webu. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, náš 
systém bude soubory cookie vydávat, když se přihlásíte na naše webové stránky.

- Upozorňujeme, že naši inzerenti mohou také používat soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Právní základ pro zpracování údajů a váš souhlas s použitím vašich údajů04.

- Osobní údaje můžeme zpracovávat na základě různých právních důvodů. Pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování, je 
naším právním základem GDPR a příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů podle pokynů. Souhlas zahrnuje váš souhlas s používáním vašich údajů, jak 
je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a tento souhlas můžete kdykoli změnit tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže.

- Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako například při operacích 
zpracování nezbytných k poskytování naší služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Totéž platí pro takové operace 
zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo 
služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. pro plnění daňových 
povinností, je naše zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

- A konečně, tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahují výše uvedené právní základy, pokud je zpracování 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných naší společností nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy mají 
přednost před zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

05. Uchovávání vašich informací

- Přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili, že veškeré informace shromážděné od vás budou uchovávány pouze po dobu nezbytně 
nutnou pro účel, pro který jsou tyto informace používány. Aby se předešlo pochybnostem, vaše údaje budeme běžně uchovávat po dobu 
ne delší než pět (5) let, pokud není nutné uchovávat vaše údaje po delší dobu pro regulační účely.

- Vaše osobní údaje obvykle aktualizujeme do sedmi (7) pracovních dnů od poskytnutí jakýchkoli nových nebo aktualizovaných osobních 
údajů, abychom zajistili, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou co nejpřesnější.

- Vaše údaje chráníme: Nabízíme vám zabezpečenou metodu přenosu k zasílání osobních nebo firemních informací. Implementace 
bezpečnostních zásad a technických opatření na ochranu dat před:

•

•

•

•

Informační bezpečnost

Neoprávněný přístup;

nesprávné použití nebo zveřejnění;

neoprávněná úprava; a

nezákonné zničení nebo náhodná ztráta.

06.

- Jsme ze zákona povinni zajistit odpovídající ochranu osobních údajů, které uchováváme, a zastavit neoprávněný přístup a používání 
osobních údajů. Průběžně budeme nadále kontrolovat naše bezpečnostní kontroly a související procesy, abychom zajistili, že vaše osobní 
údaje zůstanou v bezpečí.

- Naše bezpečnostní zásady a postupy zahrnují:

• Fyzická bezpečnost; o zabezpečení počítačů a sítí; o Přístup k osobním údajům; o Bezpečná komunikace; o bezpečnost při 
zadávání činností nebo funkcí;

•

•

•

•

•

Uchovávání a likvidace informací;

Přijatelné použití osobních údajů

Řízení a regulační otázky;

Monitorování přístupu a používání soukromých informací;

Vyšetřování a reakce na bezpečnostní incidenty.
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- Když uzavíráme smlouvy s třetími stranami, ukládáme jim odpovídající povinnosti v oblasti zabezpečení, soukromí a důvěrnosti, abychom 
zajistili, že osobní údaje, za které zůstáváme odpovědní, budou uchovávány v bezpečí.

07. Využití vašich údajů a váš souhlas se zpracováním údajů

- Údaje shromážděné o vás používáme pro následující účely:

• Abychom zajistili, že vám produkty a služby, které jste si vybrali, budou doručeny tím nejefektivnějším způsobem, a pomůžeme vám 
s plněním našich interních smluv, účetních a administrativních funkcí.

•

•

K plnění našich závazků vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi.

Nahlášení souhrnných informací našim inzerentům. Toto jsou statistické údaje o akcích a vzorcích procházení našich 
uživatelů a neidentifikují žádného jednotlivce.

• Pomáhat nám při vývoji nových a vylepšených produktů, jak vyplývá z praxe a preferencí uživatelů, na základě naší analýzy 
vzorců používání stránek.

• Abychom vám poskytli podrobnosti o změnách našich produktů nebo jiných nabídek produktů, o kterých se domníváme, že 
by vás mohly zajímat ze strany Game Out (nebo jiných poskytovatelů třetích stran). Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími 
stranami pro marketingové účely, pokud k tomu nezískáme váš výslovný souhlas.

08. Profilování nebo jiné automatizované individuální rozhodování

- Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí rozhodnutí učiněné výhradně na základě automatizovaného zpracování vašich 
osobních údajů, bez lidské účasti. Například to znamená zpracování pomocí algoritmu nebo softwarového kódu. Profilování je definováno 
jako automatizované zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení určitých věcí o jednotlivci: profilování může být součástí 
automatizovaného rozhodovacího procesu.

- Můžeme provádět automatizované rozhodování nebo profilování, abychom lépe porozuměli centru vašich zájmů a preferencí a přizpůsobili 
naši komunikaci vašemu profilu. Chceme však, abyste věděli, že máte určitá práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním a 
profilováním, pokud na vás toto rozhodnutí má právní účinky. Další informace o vašich právech naleznete níže v části „Vaše práva“.

09. Zveřejnění vašich informací

- V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit kterémukoli členovi naší skupiny, což znamená našim dceřiným společnostem, naší konečné 
holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem. ·

- Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám za následujících okolností:

• V případě, že prodáme nebo koupíme jakýkoli podnik nebo majetek, můžeme v takovém případě zpřístupnit vaše osobní údaje potenciálnímu 
prodejci nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku.

• Pokud my nebo v podstatě všechna naše aktiva získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje o našich 
zákaznících jedním z převedených aktiv

•

•

•

Pokud máme povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost.

K vymáhání nebo uplatňování našich podmínek a dalších dohod.

Pokud je to nutné pro poskytování našich služeb. Některé funkce našeho podnikání někdy zadáváme poskytovatelům služeb: 
někteří z těchto poskytovatelů služeb mohou používat cloudové systémy: v takovém případě by vaše osobní údaje byly hostovány 
na jejich serverech, ale pod naším vedením a kontrolou.

•

•

•

K ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Game Out, našich zákazníků nebo jiných.

Kde jsme obdrželi vaše svolení, abychom tak učinili.

Jakákoli společnost v rámci Game Out (včetně jejích zaměstnanců a subdodavatelů), která nám pomáhá při poskytování Služeb 
nebo která jinak potřebuje takové informace znát;

• Jakákoli třetí strana, která nám pomáhá při poskytování Služeb, včetně (ale nejen) zpracovatelů plateb, poskytovatelů 
marketingových služeb.

• Jakákoli třetí strana, která nám může pomoci s ověřením přesnosti vašich osobních údajů, včetně finančních institucí a 
agentur poskytujících úvěrové reference (záznam o vyhledávání může být uchován takovou třetí stranou), subjektů pro 
ověřování totožnosti.

• Jakákoli třetí strana, která nám pomáhá při monitorování používání Služeb, včetně odhalování a prevence podvodů a tajných dohod, 
abychom vyhověli jakémukoli platnému zákonu, nařízení, právnímu procesu nebo vládnímu požadavku;

• Všichni dodavatelé nebo jiní poradci provádějící audit jakéhokoli z našich obchodních procesů nebo kteří k nim potřebují mít přístup
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informace za účelem poradenství nám; o jakýkoli orgán činný v trestním řízení, který může mít jakýkoli rozumný požadavek na 
přístup k vašim osobním údajům;

• Jakýkoli regulační orgán nebo oprávněný subjekt, který může mít jakýkoli rozumný požadavek na přístup k vašim Osobním 
údajům; a

• Jakýkoli potenciální kupec společnosti Game Out Inc. nebo investoři v ní nebo v jakékoli společnosti v rámci naší skupiny (včetně případu 
platební neschopnosti).

- Pokud si kdykoli budete přát, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje pro výše uvedené účely, musíte nás kontaktovat a my 
podnikneme příslušné kroky, abychom to zastavili. Upozorňujeme, že to může znamenat, že váš účet bude uzavřen. Můžete nás kontaktovat 
zasláním e-mailu napodpora@gameout.com.

10. Převody mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

- Vaše osobní údaje budeme předávat pouze do zemí, které jsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň právní ochrany nebo 
kde existují alternativní opatření na ochranu vašich práv.

- Vaše osobní údaje můžeme přenést mimo EHP v nepravděpodobném případě, že obdržíme právní žádost od zahraničního donucovacího 
orgánu. Všechny žádosti o informace, které od těchto orgánů obdržíme, budou před předáním osobních údajů pečlivě zkontrolovány.

- K poskytování a údržbě některých aspektů našich služeb a webových stránek, které mohou být umístěny mimo EHP (v „cloudu“), můžeme 
používat vzdálené servery webových serverů. Vaše osobní údaje mohou zpracovávat také zaměstnanci působící mimo EHP nebo jeden z 
našich poskytovatelů služeb se sídlem v zemi mimo EHP. Převody na poskytovatele služeb mimo EHP budou chráněny smluvními závazky a 
případně dalšími ujištěními, jako jsou certifikační systémy (včetně štítu EU-US Privacy Shield pro ochranu osobních údajů přenášených z EU 
do USA a přístupných v USA, kde se domníváme, že je to čas od času vhodné). Ve všech případech podnikneme kroky s cílem zajistit, aby 
vaše práva na soukromí byla i nadále chráněna,

- Máte právo požádat o více informací o zárukách, které jsme zavedli, jak je uvedeno výše.

11. Vaše práva

- Právo na přístup

• GDPR spolu se všemi relevantními právními předpisy vám dává právo na přístup k informacím, které o vás máme. Pokud chcete 
toto právo uplatnit, zašlete nám prosím písemnou žádost na adresupodpora@gameout.com. Jakákoli žádost o přístup bude 
podmíněna poskytnutím přijatelného dokladu totožnosti. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám kopii těchto 
osobních údajů. Pokud požadujete další kopie, můžeme účtovat přiměřený administrativní poplatek.

- Právo na opravu

• Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Měli byste nám dát pokyn, abychom opravili nebo 
aktualizovali jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme (například pokud změníte svou adresu nebo jméno). Můžete nás k tomu 
kdykoli instruovat tak, že nás kontaktujete na adresepodpora@gameout.com.

- Právo na výmaz

• Máte právo na výmaz svých osobních údajů a na zabránění zpracování za konkrétních okolností. Pokud chcete toto právo uplatnit, 
zašlete nám prosím písemnou žádost na adresupodpora@gameout.com.

- Právo na omezení zpracování

• Za určitých okolností máte právo získat od nás omezení zpracování (zejména v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, 
a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit).

- Právo odvolat svůj souhlas nebo změnit informace o účtu

• Za určitých okolností musíme mít váš souhlas, než vás budeme kontaktovat. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte 
právo kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na adresesupp ort@gameout.com.

• Informace a předvolby svého účtu můžete kdykoli aktualizovat, opravit nebo odstranit na stránce nastavení účtu na webu. Vezměte 
prosím na vědomí, že i když se jakékoli změny, které provedete, projeví v aktivních uživatelských databázích okamžitě nebo 
během přiměřené doby, můžeme si ponechat všechny informace, které odešlete pro zálohování, archivaci, prevenci podvodů a 
zneužití, analýzy, splnění zákonných povinností nebo kde se jinak důvodně domníváme, že k tomu máme legitimní důvod.
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- Právo na přenositelnost údajů

• Máte právo za určitých okolností získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu a znovu je použít jinde nebo nás požádat o jejich předání třetí straně dle vašeho výběru .

- Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti:

• Zpracování na základě oprávněných zájmů nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu/výkonu veřejné moci (včetně profilování).

• Přímý marketing (včetně profilování).

• Zpracování pro účely vědeckého/historického výzkumu a statistiky.

Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním-

• Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má 
pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká, a to po dobu, kdy rozhodnutí není nezbytné pro uzavření nebo 
výkon smlouva mezi vámi a námi; nebo není založeno na vašem výslovném souhlasu. ·

- Právo podat stížnost u dozorového úřadu

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, abyste prosadili svá práva, jak je uvedeno výše.

11. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky nabízejí odkazy na mnoho webových stránek třetích stran. Neneseme odpovědnost za přesnost nebo účinnost informací nebo datových 
zásad nebo postupů těchto třetích stran. Pokud na tyto stránky přistupujete pomocí odkazů uvedených na našich webových stránkách, měli byste se přesvědčit o 
příslušných zásadách týkajících se údajů platných na těchto stránkách.

12. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

- Jakékoli změny, které v budoucnu provedeme v našich Zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a na našem webu. Občas se 
podívejte na tuto stránku, abyste se ujistili, že jste s jakýmikoli změnami spokojeni.

- Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li požádat o informace o našich zásadách ochrany osobních 
údajů, kontaktujte nás na adresepodpora@gameout.com nebo písemně na adresu uvedenou na stránce Kontaktujte nás na webu.
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