Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Čezeta Motors s.r.o. vynakládá veškeré úsilí k tomu, abychom mohli chránit a respektovat
vaše soukromí. Tyto Zásady (společně s Podmínkami používání webových stránek a dalšími
dokumenty, na které tyto Podmínky odkazují) stanoví, jakým způsobem používáme osobní údaje,
které o vás shromáždíme, nebo které nám poskytnete. Prosíme vás o pozorné přečtení těchto
Zásad, abyste získali vhled do našich názorů a praktik, které se týkají vašich osobních údajů a toho,
jak s nimi nakládáme. Návštěvou našich webových stránek www.cezeta.com, www.cezeta.cz,
www.cezeta.at, www.cezeta.co.uk, w
 ww.cezeta.nl, w
 ww.cezeta.dk, w
 ww.cezeta.it, www.cezeta.fr,
www.cezeta.es, www.cezeta.ch (dále jen „Stránky“) vyjadřujete souhlas s praktikami, popsanými v
těchto Zásadách. Správcem údajů je společnost Čezeta Motors s.r.o. se sídlem U Zvoničky 10,
Mirošovice, 251 66, Praha-Východ, Česká republika.

Jaké informace o vás získáváme Společnost Čezeta Motors s.r.o. o vás může shromažďovat
a využívat následující informace: Informace, které nám poskytnete. Informace nám můžete
poskytnou například vyplňováním formulářů na našich stránkách či pomocí telefonické, emailové
nebo jiné komunikace s námi. To zahrnuje také informace, které uvedete při registraci na našich
stránkách, když učiníte prostřednictvím našich stránek objednávku, zúčastníte se soutěže, promo
akce nebo průzkumu či když nahlásíte problém s našimi stránkami. Informace, které nám
poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo a
informace o vaší kreditní kartě či jiné bankovní údaje.

Informace, které o vás shromažďujeme. Při každé vaší návštěvě našich stránek můžeme
automaticky shromažďovat následující informace: technické informace, včetně vaší IP adresy,
pomocí které se váš počítač připojuje k internetu, vaše přihlašovací údaje, údaje o vašem webovém
prohlížeči, údaje o nastaveních časového pásma, informace o doplňcích ve vašem prohlížeči,
informace o vašem operačním systému a platformě; dále pak informace o vaší návštěvě, včetně
informací o URL prokliknutích na, přes a z našich stránek (včetně data a času) (jinými slovy
informace o tom, z jakých stránek jste přišli, jaké stránky jste otevřeli během pobytu na našich
stránkách a na jaké stránky jste z našich stránek pokračovali); informace o zobrazených vámi
produktech; dobu odezvy stránek, chyby při stahování, délku vaší návštěvy na některých stránkách,
informace o vaší interakci se stránkami (např. scrollování, kliknutí, přejetí myší), způsoby opuštění
stránek a jakákoliv telefonní čísla, ze kterých jste volali na naši zákaznickou linku.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů. Blízce spolupracujeme s nejrůznějšími

třetími stranami (například s obchodními partnery, dodavateli technických, platebních a
doručovacích služeb, reklamními sítěmi, poskytovateli analytických údajů, poskytovateli informací o
vyhledávaní,
agenturami pro prevenci podvodů či agenturami pro úvěrové reference) a můžeme proto o vás
získávat informace také od těchto třetích stran.

Jak využíváme soubory cookie. Naše stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od

ostatních uživatelů na našich stránkách. Díky tomu vám můžeme při prohlížení našich stránek
poskytnout tu nejlepší uživatelskou zkušenost a neustále naše stránky vylepšovat. Setrváním na
našich stránkách vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Cookie je malý soubor obsahující
písmena a čísla, který, pokud s tím souhlasíte, ukládáme do vašeho prohlížeče či do vašeho počítače.
Soubory cookie obsahují informace, které jsou přeneseny na pevný disk vašeho počítače. Můžeme
využívat následující soubory cookie: Nezbytně nutné cookies. Toto jsou cookies, které jsou nezbytné
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pro fungování našich stránek. Můžou zahrnovat například cookies, kterévám umožňují přihlášení do
zabezpečených částí našich stránek, nebo dokončovat či platit objednávky.

Cookies tykající se výkonu a analýzy. Tyto cookies nám umožňují rozpoznávat a počítat

návštěvníky na našich stránkách a sledovat, jak se návštěvníci po našich stránkách pohybují. Díky
tomu můžeme zlepšovat fungování našich stránek, například tím, že zajistíme, že uživatelé mohou
snadno najít to, co hledají. Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (například reklamní sítě nebo
poskytovatelé externích služeb jako analýza pohybu na stránkách) mohou také využívat soubory
cookie, nad čímž ale nemáme žádnou kontrolu. Tyto cookies bývají nejčastěji rovněž cookies týkající
se výkonu a analýzy, či „zaměřovací“ cookies. Soubory cookie můžete zablokovat v nastaveních
vašeho prohlížeče, kde je možné odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud
ovšem v nastaveních vašeho prohlížeče zablokujete veškeré cookies může se stát, že nebudete mít
přístup
ke všem částem našich stránek.

Jak používáme informace, které o vás získáme. Informace, které o vás shromáždíme,

používáme následujícími způsoby: Informace, které nám poskytnete. Tyto informace můžeme využít
k: plnění našich povinností, vzniklých smluvními vztahy, které jsme s vámi uzavřeli a k tomu,
abychom vám poskytli informace, produkty nebo služby, které si od nás vyžádáte; k tomu, abychom
vám mohli
poskytnout informace o jiných produktech a službách, které nabízíme, a které souvisí se službami
nebo produkty, které jste si již zakoupili nebo o které jste se zajímali. Váš postoj k těmto obchodním
sdělením si můžete kdykoliv rozmyslet a změnit, stejně jako způsob, jakým je dostáváte. Stačí nám
napsat na post@cezeta.com; po obdržení vašeho souhlasu poté, co nám zadáte objednávku,
můžeme vaše informace využívat k tomu, abychom vám poskytli, nebo umožnili vybraným třetím
stranám poskytovat vám informace o službách a produktech, které by vás mohly zajímat,
prostřednictvím
emailové komunikace z adresy, ke které jste poskytli souhlas. Váš postoj k těmto obchodním
sdělením si můžete kdykoliv rozmyslet a změnit, stejně jako způsob, jakým je dostáváte. Stačí nám
napsat na post@cezeta.com; k tomu, abychom vás mohli upozornit na změny na našich stránkách; k
optimalizaci toho, jakým způsobem je obsah našich stránek prezentován a zobrazován na vašem
počítači nebo jiném zařízení.

Informace, které o vás shromažďujeme. Tyto informace můžeme využít: ke správě

našich stránek a vnitřním úkonům, včetně řešení problémů, datových analýz, výzkumu a ke
statistickým a průzkumným účelům; k optimalizaci zobrazení obsahu našich stránek na vašem
počítači nebo jiném zařízení; k tomu, abychom vám umožnili využívat interaktivní prvky našich
služeb, pokud si budete přát; k zajištění bezpečnosti našich stránek; k tomu, abychom vám nebo
jiným uživatelům našich stránek mohli navrhovat produkty a služby, které by vás mohly zajímat.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů. Tyto informace můžeme kombinovat s

informacemi, uvedenými na seznamu informací, které získáváme od vás, a na seznamu informací,
které o vás shromažďujeme, které najdete výše. Tyto informace, v kombinaci s jinými informacemi,
můžeme využívat pro výše popsané účely (v závislosti na druhu informací, které získáme).

Sdílení informací. Informace o vás můžeme sdílet s vybranými třetími stranami, včetně:

Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů za účelem plnění podmínek smlouvy, kterou s
vámi uzavřeme, včetně: autorizovaných prodejních a servisních partnerů; Europ Assistance
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(asistenční služba v případě poruchy vozidla); relevantních poskytovatelů finančních služeb, pokud
to situace vyžaduje; poskytovatelů analytických nástrojů a vyhledávacích nástrojů, kteří nám
pomáhají vylepšovat a optimalizovat naše stránky; agentur pro úvěrové reference pro účely
vyhodnocení vašeho kreditního skóre, pokud je toto jednou z podmínek vzájemného uzavření
smlouvy; agentur pro prevenci podvodů za účelem odhalování a prevence podvodů a jiné související
trestné činnosti a k plnění našich zákonných povinností. Máme právo sdílet vaše osobní údaje se
třetími stranami: V případě, že prodáváme nebo nakupujeme aktiva, můžeme poskytnout vaše
osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupujícímu těchto aktiv. Pokud budou veškerá naše
aktiva, nebo většina z nich, zakoupena třetí stranou, osobní údaje o našich zákaznících budou
součástí aktiv, které budou převedeny na nového
majitele v rámci akvizice. V případě, že nám vznikne povinnost sdílet vaše osobní údaje za účelem
dodržování jakýchkoliv zákonných povinností, nebo za účelem vymáhání dodržování našich
Podmínek používání webových stránek, Všeobecných obchodních podmínek či jiných právně
závazných dokumentů; za účelem ochrany práv, majetku či bezpečnosti nás, našich zákazníků nebo
jiných osob. Toto rovněž zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za
účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika.

Kde uchováváme vaše osobní údaje. Údaje, které o vás shromáždíme, jsou uchovávány v
České republice. Činíme veškeré možné kroky k tomu, aby vaše údaje byly v bezpečí a aby s nimi
bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito

Zásadami ochrany osobních údajů. Veškeré informace, které námposkytnete, jsou

uchovávány na našich zabezpečených serverech. Všechny platební transakce jsou šifrovány. V
případě, že jste od nás obdrželi (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým
částem našich stránek, je na vaší odpovědnosti nakládat s tímto heslem jako s důvěrnou informací.
Žádáme vás, abyste toto heslo s nikým nesdíleli. Přenos informací přes internet není stoprocentně
bezpečný a přesto, že se snažíme dělat vše, co je v našich silách pro to, aby byly vaše osobní údaje v
bezpečí, nemůžeme garantovat bezpečnost vašich dat během přenosu na naše stránky - jakýkoliv
přenos
informací je tedy na vaše vlastní riziko. Jakmile však vaše údaje obdržíme, využíváme k jejich
ochraně a k zamezení neautorizovanému přístupu k těmto údajům přísné bezpečnostní procedury a
bezpečnostní řešení.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje. Informace, které shromáždíme a získáme
uchováváme po dobu nezbytnou k tomu, abychom yto informace mohli využít v souladu s těmito
Zásadami ochrany osobních údajů, pokud nám zákon neukládá uchovávat tyto informace a údaje
déle.

Vaše práva. Máte právo požádat nás, abychom nevyužívali vaše osobní údaje k obchodním a

reklamním účelům. Pokud máme v plánu vaše údaje k těmto účelům využívat, nebo je pro tyto účely
předávat třetím stranám, budete na to ve většině případů upozorněni předem (tedy ještě předtím,
než vaše údaje obdržíme). Můžete tedy využít vašeho práva odmítnout takové užití vašich údajů tím,
že zaškrtáte příslušná políčka ve formuláři, který využíváme ke shromažďování údajů. Tohoto práva
můžete využít i kdykoliv jindy tak, že se s námi spojíte na adrese p
 ost@cezeta.com. Naše stránky
mohou obsahovat odkazy z a na stránky našich partnerských sítí, reklamních partnerů a společníků.
Pokud přejdete na některou z těchto stánek pomocí odkazu, mějte prosím na paměti, že tyto stránky
mají své vlastní Zásady ochrany osobních údajů, a že za ně neneseme žádnou odpovědnost. Než
tedy těmto stránkám poskytnete jakékoliv osobní údaje, přečtěte si, prosím, jejich Zásady ochrany
osobních
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údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Veškeré změny, které učiníme v našich

Zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce. Prosíme vás proto, abyste tuto
stránku průběžně kontrolovali a byli tak s případnými změnami nebo aktualizacemi těchto Zásad
seznámeni.

Neil Eamonn Smith (výkonný ředitel) V Praze, 14. října 2016
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