PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. ÚVOD
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jaké osobní údaje provozovatel
internetových stránek www.racemania.cz (dále jen "Poskytovatel") v rámci internetových nabídek a
her shromažďuje, zpracovává a využívá. Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a
ztrátě rozmanitými prostředky (elektronicky, technicky, fyzicky, smluvně a administrativně).
Poskytovatel přijal nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistil dodržování předpisů o
ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ
Poskytovatel shromažďuje tyto osobní údaje.
a) Osobní údaje, které uvedete při registraci do hry nebo diskuzního fóra
b) Osobní údaje, které uvádíte v rámci odpovědi na dotaz
c) Osobní údaje, které uvedete při využívání a účtování za zpoplatněné služby
d) Osobní údaje, které jsou s Vaším souhlasem využívaný k účasti na reklamních akcích,
anketách nebo zasílání pravidelných novinek.
Poskytovatel dále shromažďuje údaje, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí služby nebo její
vyúčtování. To jsou především herní procesy, herní stavy a informace o využívání a vyúčtování
služeb.
Poskytovatel shromažďuje v rámci využívání našich internetových stránek, fór a hry následující
neosobní údaje:
a) IP-adresy s časovými údaji
b) Cookies, lokální Flash údaje
c) Statické informace, např. typ prohlížeče, operační systém, URL z níž jste byli přesměrování na
naši stránku, datum, čas, navštívené stránky, čas využívání, četnost využívání
IP-adresy s příslušnými časovými údaji Poskytovatel může ukládat na dobu neurčitou. Ukládání
probíhá z důvodů bezpečnosti dat, aby Poskytovatel zaručil stabilitu a bezpečnost našeho systému. V
některých případech může Poskytovatel Vaši IP-adresu a příslušné časové údaje využít k tomu, aby
vyloučila nedovolené vícenásobné využívání účtů k podvodům.

3. DOSTUPNOST INFORMACÍ
Když se zaregistrujete do hry nebo fóra, reklamních kampaní nebo jakýkoliv jiných částí internetových
stránek, které vyžadují registraci, nejste již anonymní. Poskytovatel vyžaduje jméno a příjmení, datum
narození, e-mailovou adresu, pohlaví, národnost, přihlašovací údaje a jiné údaje. Veškeré používání
internetových stránek Poskytovatele bude sledováno a může být zveřejněno kdykoli bez předchozího
oznámení. Pracovníci pověření Poskytovatelem mohou mít přístup k podrobnějším osobním údajům a
mohou mít přístup k Vašemu uživatelskému jménu a heslu. Dále mohou pracovníci Poskytovatele
upravit nebo změnit kterékoliv osobní údaje nebo osobní nastavení, které jste poskytli na
internetových stránkách Poskytovatele.

4. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ
Osobní údaje poskytnuté Poskytovateli nesmí být prodávány, někomu dány ani komukoliv pronajaty.
Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám pouze v případě, že je k tomu Poskytovatel vyzván
zákonem nebo právní povinností nebo pokud byste jednali způsobem, který bude v rozporu s našimi
podmínkami služeb.
V jednotlivých případech využíváme osobní údaje k realizaci služeb, které zajišťují třetí strany. To se
týká zvláště realizace plateb prostřednictvím externích poskytovatelů (Go Pay atd.). Tyto externí
společnosti mají povinnost zacházet s Vašimi údaji důvěrně a bezpečně, přičemž smí Vaše údaje
využívat jen v případě, kdy je to nezbytné pro splnění zadaných požadavků.

5. POUŽITÍ COOKIES
Cookies je malé množství dat, které často zahrnuje anonymní unikátní identifikátor, který je poslán do
prohlížeče z internetových stránek počítače a uložen na Vašem pevném disku počítače. Každá
internetová stránka může zaslat své vlastní cookies do vašeho prohlížeče, pokud to ve Vašem
prohlížeči preference umožňují.
Poskytovatel může přistupovat ke cookies z vlastních internetových stránek, které jsou na Vašem
počítači uloženy. Tyto cookies jsou nezbytné z těchto důvodů:
a) Poskytování informací a přístupu k databázi pro příslušného hráče
b) Sledování preferencí stanovených hráči při používání internetových stránek Poskytovatele
c) Stanovení celkového počtu registrovaných uživatelů a odhad objemu dat včetně potřebné
kapacity a výpočetního výkonu
d) Výzkumem v oblasti obsahu internetových stránek Poskytovatele a služeb s cílem zlepšit
oblasti služeb do budoucna
6. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ, SMAZÁNÍ ÚDAJŮ
Pokud bylo Poskytovateli uděleno svolení ke zpracování osobních údajů, je možné ho kdykoliv
odvolat.
Poskytovatel smaže Vaše osobní údaje, jakmile už nejsou zapotřebí nebo jste požádali o jejich
smazání.
Osobní údaje nemůže Poskytovatel smazat pouze v případě, pokud je vázán povinností údaje
uchovávat nebo jsou zapotřebí pro vyúčtování služeb.
7. INFORMACE O TOMTO PŘIHLÁŠENÍ
V případě obecných dotazů k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů je možné kontaktovat
Poskytovatele na adrese support@racemania.cz. Uveďte prosím pokud možno ID hráče a emailovou
adresu.
V Uherském Hradišti, dne 1.září 2013

