
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Úvod 

Jelikož při návštěvě našich stránek může docházet ke shromažďování osobních údajů, dovolte nám, 
abychom Vám poskytli jasné a srozumitelné informace, které se týkají jejich ochrany a nakládání s nimi. 
Chceme, abyste věděli, že ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a plníme veškeré povinnosti, 
které nám ukládají právní předpisy, mimo jiné nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 (dále jen „GDPR“).  
 
Společnost, která bude Vaše údaje uchovávat, se jmenuje Yieldigo, s.r.o., IČO: 05520738, se sídlem 
Kozí 916/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 265052. Naše společnost bude jediným správcem Vašich osobních údajů a bude 
kontrolovat, jak Vaše osobní údaje budou zpracovávány a pro jaké účely. 
 
Současně Vás chceme ujistit, že jsme přijali nezbytná technická a organizační opatření, aby Vaše údaje 
byly v bezpečí.  

Jelikož naše společnost nesplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních 
údajů (DPO) a současně rozsah zpracování osobních údajů není nijak velký, nebyl takový pověřenec 
jmenován. 

Kdo a jak tedy bude Vaše údaje zpracovávat a jaká máte práva? 

1. Kontaktní údaje správce Yieldigo, s.r.o., IČO: 05520738, se sídlem Kozí 916/5, Staré Město, 110 
00 Praha 1, kontaktní email: info@yieldigo.com; 

2. Pokud jste vyplnili kontaktní formulář nebo jste nám zanechali svůj email, abychom Vám 
zasílali novinky, e-book apod., můžeme nakládat zejména s těmito údaji: 

a. Jméno, příjmení 
b. Název společnosti 
c. Emailová adresa 
d. Údaje získávané prostřednictvím cookies 

3. Pokud jste nás kontaktovali za účelem ucházení se o pracovní pozici, pak můžeme krom výše 
uvedených nakládat zejména s následujícími údaji:   

a. Profesní informace: pracovní zkušenosti, předchozí pracovní pozice, životopis, 
profesní kvalifikace, informace o dosaženém vzdělání, absolvovaných kurzech, 
certifikátech apod. 

b. Informace z veřejně dostupné části trestního rejstříku (výpis z rejstříku trestů) 

4. Zdroje osobních údajů: Většinu údajů, získáváme přímo od Vás, pokud je zadáte do příslušného 
formuláře na internetových stránkách, dále pak případně v průběhu obchodního jednání 
(předsmluvní jednání) či během poskytování našich služeb nebo plnění příslušné smlouvy. 
Některé údaje jsme mohli získat také od jiných subjektů, např. od třetích osob, orgánu veřejné 
správy či veřejných rejstříků. Vždy se však jedná o takové kategorie osobních údajů, které 
souvisí s poskytováním našich služeb, resp. příslušnou smlouvou.  

5. Účel a právní základ zpracování: Veškeré osobní údajů, které o Vás zpracováváme, jsou 
nezbytné pro řádný průběh našeho právního vztahu, případně pro účely marketingu a 
obchodní komunikace. Osobní údaje potřebujeme zpracovávat např. pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, její uzavření a následné plnění ve 



smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – typicky pokud nám zanecháte Vaše údaje, abychom se 
Vám ozvali a předvedli Vám, co můžeme nabídnout Vašemu businessu, náborový proces, apod. 
Dále pak můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 
1 písm. c) GDPR, případně provádění vnitřních a vnějších kontrol a další obdobné účely.   

Osobní údaje, které od Vás získáváme, když prohlížíte naše internetové stránky, zpracováváme 
a využíváme zejména za účelem provozování našich internetových stránek a zkvalitňování 
našich služeb. Toto provádíme na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR.  

V některých konkrétních případech a za předem stanoveným účelem můžeme zpracovávat 
Vaše osobní údaje rovněž na základě vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) 
GDPR – takový souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu info@yieldigo.com. 

6. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze 
naši zaměstnanci nebo osoby, které jsou v obdobném vztahu k naší společnosti. Jedná se 
zejména o následující kategorie příjemců: 

a. Osoby, zajišťující provozování a poskytování našich služeb; 

b. Subjekty, se kterými spolupracujeme a kteří nám poskytují služby (např. poskytovatelé 
IT služeb či systémů); 

c. Daňoví či právní poradci; 

d. Za podmínek uvedených v relevantních právních předpisech mohou být Vaše údaje 
předány příslušným orgánům veřejné správy.  

Všechny tyto osoby jsou povinny k dodržování mlčenlivosti a přísných organizačních a 
technických opatření sloužících k zabezpečení Vašich osobních údajů. Příslušnému příjemci 
osobních údajů budou v souladu se zásadou minimalizace vždy zpřístupněny či poskytnuty 
pouze takové kategorie osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění daného účelu. 

7. Předávání osobních údajů do zahraničí: Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí; 

8. Doba uložení osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu naší 
vzájemné komunikace, jednání a případného trvání právního vztahu a další 4 roky po jeho 
skončení, ledaže z příslušných právních předpisů vyplývá nutnost uchovávat osobní údaje po 
delší dobu. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a není-li 
v konkrétním případě uvedeno jinak, zpracováváme takové údaje do odvolání příslušného 
souhlasu.  

9. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů. 

a. Máte právo na informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 GDPR – tyto Vám 
poskytujeme právě v tomto dokumentu. Pokud by Vám však cokoliv nebylo jasné, rádi 
Vám vše dovysvětlíme.  

b. Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu 
údajů, máte právo na jejich opravu, pokud jsou neúplné, nesprávné či neaktuální dle 
čl. 15 a 16 GDPR. 

c. Máte právo na výmaz veškerých osobních údajů, které zpracováváme v případě, že je 
již nebudeme potřebovat nebo pokud pozbudeme právní základ pro jejich zpracování 
dle čl. 17 GDPR; 

d. Máte právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, a to v následujících případech: 



i. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, 
abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; 

ii. zpracování je protiprávní a subjekt údajů – tedy Vy odmítáte výmaz osobních 
údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití; 

iii. jestliže jste již vznesli námitku proti zpracování v případě zpracování v 
oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda 
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu 
údajů. 

e. Máte právo vznést námitku proti zpracování ve specifických případech uvedených v čl. 
21 GDPR; 

f. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že 
zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u 
dozorového úřadu, kterým je „Úřad pro ochranu osobních údajů” - 
https://www.uoou.cz/;  

g. Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich údajů neprobíhá automatizovaně, nemáte 
právo na přenositelnost údajů; 

h. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo 
se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí založeno 
na základě výjimky uvedené v čl. 22 GDPR.  

Pokud chcete uplatnit jakékoliv své právo, vznést námitku či dotaz, neváhejte nás kontaktovat na 
info@yieldigo.com, případně písemně na adresu našeho sídla.  

Závěr 

Věříme, že nyní je vše jasné. Pokud byste ale čemukoliv nerozuměli nebo si nebyli něčím jistí, 
neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám vše vysvětlíme – info@yieldigo.com  

  



COOKIES 

Jak již bylo uvedeno v informaci o zpracování osobních údajů, na naší internetové stránce 
http://yieldigo.com využíváme tzv. cookies, prostřednictvím kterých můžeme získávat údaje, které jsou 
nebo mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu GDPR.  

Cookies používáme zejména pro účely zajištění řádné funkčnosti internetových stránek, měření jejich 
návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových  
stránkách. 

Internetové stránky si lze prohlížet i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů prostřednictvím cookies. 
Příslušný režim je možné upravit v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud však 
cookies zakážete, nelze zaručit plnohodnotnou funkčnost internetových stránek. Pokud režim 
nastavení Vašeho prohlížeče umožňuje ukládání a sběr dat prostřednictvím cookies, považuje se 
takové nastavení za vyjádření Vašeho souhlasu s využíváním cookies a zpracováním osobních údajů. 
Osobní údaje získané prostřednictvím cookies jsou zpravidla v tzv. pseudonymizované podobě, která 
umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného úsilí.   

Na našich internetových stránkách využíváme následující cookies a související služby k jejich 
zpracování:  

Typ Název Účel Maximální doba 
zpracování 

Cookies třetích stran Google Analytics 

Získání statistických 
informací, opětovné 

cílení reklamy 
(retargeting) 

dle nastavení, resp. 
způsobu využití 
internetového 

prohlížeče 

Služby Google Analytics jsou provozovány společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané informace z cookies jsou společností Google Inc. 
zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na 
https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Pokud se o cookies chcete dozvědět více, doporučujeme přečíst si zásady používání cookies vztahující 
se k Vašemu prohlížeči. O cookies obecně si lze přečíst další informace například na 
https://aboutcookies.org.    

 

 

 

 

 

 


