Informace o ochraně dat
Tímto Vás informujeme o zpracování osobních dat při používání appů od Delta-Sportu
určených pro mobily.
1. Správcem ve smyslu zákona o ochraně dat (čl. 4 odst. 7 GDPR/Základní nařízení o ochraně
dat) je:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Německo
Tel.: +49 40 5 27 310 0
E-mail: info@delta-sport.com
Web: www.delta-sport.com
Našeho pověřence na ochranu dat lze kontaktovat na:
E-mailové adrese: dsb@delta-sport.com
nebo na
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Německo
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Se všemi dotazy a podněty k ochraně dat se můžete laskavě obrátit přímo na našeho
pověřence ochranou dat.
2. Zpracování dat při stahování appu
Upozorňujeme na to, že při stahování dat appu jsou osobní data předávána provozovateli
úložiště appu, z něhož app stahujete. Při stahování appu se potřebné informace přenášejí do
příslušného úložiště appu, tedy zejména jméno uživatele, e-mailová adresa, zákaznické číslo
v úložišti appu a individuální identifikace přístroje. Na toto zpracování dat nemáme žádný vliv.
Odpovědnost za to tady nese provozovatel konkrétního úložiště appu. Bližší pokyny ke
zpracování dat naleznete v prohlášení o ochraně dat příslušného provozovatele úložiště apů.
3. Zpracování dat při používání appu do mobilního telefonu

App do mobilního telefonu stáhnete na Váš koncový mobilní přístroj a můžete ho pak
používat bez přístupu na internet.
Abyste mohli používat určité funkce appu, musíte u některých appů uložit oprávnění appu
k přístupu na odpovídající funkce Vašeho koncového přístroje, například přístup do systému
paměti k ukládání fotografií nebo videí do vašeho mobilního telefonu, pokud app tuto
možnost předpokládá. Pokud app umožňuje uložení dat, toto probíhá výlučně lokálně.
Při používání appů, které nabízíme my, se žádná osobní data neshromažďují.

4. Vaše práva
(1) Vůči nám máte následující práva týkající se příslušných osobních dat:
 – právo na informaci,
 – právo na opravu nebo vymazání,
 – právo na omezené zpracování,
 – právo na odpor proti zpracování,
 – právo na převoditelnost dat.
(2) Navíc máte právo stěžovat si u orgánu dozoru nad ochranou dat na zpracování Vašich
osobních dat v našem podniku.

