Uživatelské podmínky portálu Vizitkov.cz
1. Společnost Arxon spol. s ro. o., se sídlem Slezská 611/98, Praha 3 - Vinohrady, 13000, IČO
00200000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
4995 (dále jen "ARXON", “poskytovatel”) a uživatel portálu Vizitkov.cz (dále jen "uživatel")
uzavírají tuto smlouvu, kterou jsou mezi smluvními strany vymezeny podmínky užití
webových stránek v rámci portálu Vizitkov.cz (dále jen „služba“). Smlouva je platně uzavřena
navštívením portálu Vizitkov.cz, resp. jakékoliv jednotlivé webové stránky
v rámci portálu Vizitkov.cz a souvisejících domén.
2. Portál Vizitkov.cz představuje databázi, jež v elektronické formě poskytuje široké veřejnosti
možnost založení digitální vizitky a vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a dalších
informací o právnických osobách, fyzických osobách-podnikatelích a dalších subjektech, které
jsou v portálu Vizitkov.cz registrovány tak, že tyto subjekty samy založí veřejnou digitální
„vizitku“ s takovým rozsahem informací, které subjekt zakládající vlastní profil považuje za
vhodné a účelné o sobě zveřejnit.
3. Registrovaný uživatel zadáním svého e-mailu poskytuje společnosti Arxon souhlas, aby
emailová adresa a telefonní číslo, které registrovaný uživatel společnosti Arxon poskytl, byly
využity k informování uživatele o stavu a rozvoji služeb portálu Vizitkov.cz, a to po dobu
trvání registrace (profilu) uživatele ve službě Vizitkov.cz.
4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo a možnost svůj souhlas odvolat
zrušením svého profilu ve službě Vizitkov.cz – profil lze kdykoliv nevratně smazat
v nastavení uživatele samotným uživatelem, přičemž data jsou nevratně smazána
z databáze Služby. Tím je naplněno právo uživatele na výmaz dat, které je plně v režii
uživatele.
5. Informace publikované jednotlivými uživateli na portálu www.Vizitkov.cz jsou zveřejněny
bezplatně a jejichž účelem je poskytnout uživateli možnost prezentovat tyto informace
formou digitální „vizitky“ třetím stranám (formou digitální vizitky, případně jinou formou
danou současnou či budoucí funkcionalitou portálu www.Vizitkov.cz).
6. ARXON neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných uživatelem pomocí služby
www.Vizitkov.cz.
7. ARXON nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou
vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.Vizitkov.cz, i když vznikly na základě použití
nebo nemožnosti použití stránek www.Vizitkov.cz, a to i v případě, že by společnost ARXON
s.r.o. byla označena jako možný původce těchto škod.
8. ARXON dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů,
které lze navštívit prostřednictvím odkazů umístěných na profilech uživatelů stránek
www.Vizitkov.cz.
ARXON také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace
prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím profilů uživatel stránek
www.Vizitkov.cz.
9. ARXON neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí
internetových stránek (zprostředkované poptávky/nabídky), a vyhrazuje si právo odstranit či
nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za
protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v
kompetenci firmy ARXON.
10. Tyto uživatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

Předávání osobních údajů 3. stranám
Uživatel plně rozhoduje o informacích, které prostřednictvím portálu Vizitkov.cz publikuje a
které tímto nabízí třetím stranám. Portál Vizitkov.cz tedy představuje obecný nástroj
k vytvoření digitální vizitky, obsah této digitální Vizitky určuje uživatel sám. Firma Arxon spol.
s r. o. data uživatele nijak nemění, ani je nešíří jinými prostředky. Uživatel má možnost data,
která ve službě Vizitkov.cz publikuje, nevratně smazat zrušením svého profilu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Poskytovatelé hostingu a serverových služeb
VSHosting – hosting webu
INFORMACE K FYZICKÉMU ZABEZPEČENÍ:
VSHosting nám poskytuje následující fyzické
zabezpečení: https://www.serverpark.cz/bezpecnost (železobetonové zdi, pancéřové dveře,
samostatně uzamčené serverové racky, ochrana perimetru atd..)
INFORMACE K SW ZABEZPEČENÍ:
a) nastavení firewallu
b) automatické penetrační testy na úrovni serverových služeb a hlídání zranitelností
c) automatické denní security updates
d) auditování a nezávislý monitoring nad činností správců systému
INFORMACE K ZÁLOHOVÁNÍ:
- zálohuje se do geograficky oddělené lokality na interní zálohovací servery
- zálohovací servery mají restriktivní přístup a jsou umístěny na šifrovaných diskových polích se
zajištěním proti čitelnosti dat při napadení záložního datového centra
- zálohuje se s 30denní historií 1x denně, všechna klientská data

Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Práva v souvislosti ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami
zpracování osobních údajů.
Právo na doplnění a změnu osobních údajů je plněno uživatelem samotným, protože jedině
uživatel má možnost svoje osobní data, uložená ve službě Vizitkov.cz samotným uživatelem,
měnit či úplně smazat zrušením svého vlastního profilu.
Právo na omezení zpracování – Arxon data uživatele, která uživatel sám ve službě Vizitkov.cz
o sobě zveřejní, nijak neupravuje.
Právo na přenositelnost
Uživatel může svoje data, která o sobě zveřejní, kdykoliv přenést kamkoliv a svůj profil ve
službě Vizitkov.cz zrušit.
Právo na výmaz (být zapomenut) e plněno uživatelem samotným, protože jedině uživatel
má možnost svoje osobní data, uložená ve službě Vizitkov.cz samotným uživatelem úplně
smazat zrušením svého vlastního profilu.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a
případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-mail Vám zašleme jedině v případě, že se některé funkce nebo podmínky Služby mění.
Odmítnout takové informace můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém
e-mailu.

Správce dat
Správcem dat portálu Vizitkov.cz je firma Arxon spol. s r. o.
Ota Luňák, jednatel
Arxon spol. s r. o .
Slezská 98, 13000 Praha 3, kontaktní email: arxon@arxon.cz, MT: +420 603 480 440

Nevratné smazání účtu uživatele

