
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení 

Provozovatelem  webových  stránek:  www.cico.tv,  www.cico.eu a  aplikace  Cico  TV  je
společnost CICO s.r.o., IČO: 070 06 039, se sídlem K Pivovaru 398, 251 67 Pyšely, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 292659 (dále jen
„CICO TV“ nebo „správce“).

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy, zejm. pak v souladu s
nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v
souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),  zákonem č.  110/2019 Sb.  o zpracování  osobních
údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů.

2. Účel(y) zpracovaní osobních údajů 

CICO  TV  zpracovává  osobní  údaje  uživatelů  webových  stránek,  aplikace  a  svých
obchodních partnerů jsou-li fyzickými osobami (dále jen „subjekty údajů“) výhradně za níže
stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro
naplnění účelu, k němuž byly shromážděny.

o Registrace a následné plnění smlouvy za účelem poskytování služeb spočívající 
v příjmu zvolených televizních programů a přehrávání videí; 

o Plnění  právních  povinností (zejm.  povinností  stanovených  účetními  a  daňovými
předpisy);

o Ochrana oprávněného zájmu (ochrana práv a právem chráněných zájmů správce);

o Zasílání obchodních sdělení či newsletterů na základě zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů).

3. Zpracovávané osobní údaje 

Správce zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

o identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, login, heslo; IP adresa;

o kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;

o finanční údaje – číslo platební karty.

http://www.cico.tv/
http://www.cico.eu/


4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu plnění smlouvy (tedy po dobu využívání
našich služeb).  Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví
právní  předpis,  anebo  odůvodňuje-li  takové  zpracování  potřeba  či  potenciál  úplného
vypořádání  nároků  ze  závazkového  právního  vztahu  uzavřeného  mezi  správcem  a
subjektem údajů.

5. Příjemci osobních údajů

Správce osobní  údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a svým smluvním
partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu,
vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě
odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů
osobních údajů je k dispozici v sídle správce.

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje
předat  na  základě  platných  právních  předpisů  orgánům  veřejné  moci,  resp.  subjektům
pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu. 

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

o právo na přístup – subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem
jsou zpracovávány;

o právo na opravu  – subjekt  údajů má právo,  aby správce bez zbytečného odkladu
opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;

o právo  na  výmaz (právo  být  zapomenut)  –  subjekt  údajů  má  právo,  aby  správce
zlikvidoval  osobní  údaje,  které  o  subjektu  údajů  zpracovává,  pokud  jsou  splněny
stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;

o právo na omezení  zpracování –  subjekt  údajů  má právo,  aby  správce v určitých
případech omezil zpracování jeho osobních údajů;

o právo  na  přenositelnost  údajů  –  subjekt  údajů  má  právo,  pokud  jsou  splněny
stanovené podmínky, získat od správce osobní údaje, které správci poskytl, a předat je
jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní
údaje mezi sebou;

o právo vznést  námitku proti  zpracování –  subjekt  údajů  má právo kdykoli  vznést
námitku proti  zpracování,  které je  založeno na oprávněných zájmech správce,  třetí
strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci;

o právo  odvolat  souhlas –  zpracovává-li  správce  osobní  údaje  subjektu  údajů  na
základě  jeho  dobrovolného  souhlasu,  má  subjekt  údajů  právo  tento  svůj  souhlas
kdykoli odvolat, a to i částečně.

Upozorňujeme, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše
uvedených práv je správce oprávněn účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek,
případně jejich realizaci odmítnout.



V případě  jakýchkoliv  dotazů  či  stížností  týkajících  se  zpracování  osobních  údajů
prováděného správcem se můžete obracet přímo na správce písemně na adrese jeho sídla
nebo elektronickou poštou na adresu cico@cico.tv, případně na Úřad pro ochranu osobních
údajů. 


