Dokumentace LabRulez s.r.o.
1.

Podmínky užití

Vzhledem k tomu, že financujme naše bezplatně nabízené služby především z výnosů ze
zobrazované reklamy, vyhrazujeme si právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám
těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem
můžeme v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení
za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

Společnost LabRulez s.r.o., zaručuje všem svým uživatelům, zákazníkům, partnerům a
spřáteleným subjektům ochranu jejich osobních údajů. Bližší informace naleznete v našich
Zásadách zpracování osobních údajů.

Pro odhlášení e-mailových newslleterů prosím využijte nastavení v administraci Vašeho
profilu nebo nás kontaktujte na emailu: info@labrulez.cz.

2.

Pravidla použití účtu LabRulez

Úvodní ustanovení
Registrací na této stránce získáte jako registrovaný uživatel možnost neomezeného
prohlížení obsahu, stahování dokumentů nebo přidávání komentářů, a to na stránkách
www.gcms.cz, www.lcms.cz, www.icpms.cz. Pro všechny tyto stránky slouží jednotná
registrace, kterou zajišťuje společnost LabRulez s.r.o. která je také sama provozovatelem
stránek www.gcms.cz, www.lcms.cz, www.icpms.cz.

Provozovatel registračního rozhraní
Samotnou registrací získá přístup k Vašim registračním údajům pouze společnost LabRulez
s.r.o., která zajišťuje provoz celého registračního rozhraní.

Ukončení registrace uživatelem
Pro ukončení nebo zrušení Vaší registraci, které je možné kdykoliv, prosím využijte
nastavení v administraci Vašeho profilu nebo nás kontaktujte na emailu: info@labrulez.cz. V
takovém případě bude Vaše registrace zrušena bez zbytečného odkladu poté, kdy LabRulez
s.r.o. obdrží Vaši žádost.

Ukončení registrace ze strany LabRulez s.r.o.

Vaši registraci může LabRulez s.r.o.kdykoliv ukončit či omezit. V takovém případě budete
upozorněni na ukončení registrace vhodným způsobem, obvykle e-mailem na Vaši
registrační e-mailovou adresu.

Povinně vyžadované údaje
Při registraci vyžaduje LabRulez s.r.o. jméno a příjmení uživatele a další údaje označené v
registračním formuláři jako povinné, bez jejich poskytnutí není možné registraci dokončit.
Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně a udržovat svoje údaje v rámci
registrace aktuální.

Unikátní hesla
LabRulez s.r.o. důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od Vašich
jiných hesel. Vámi zadané heslo je automaticky šifrováno a LabRulez s.r.o. k němu nemá
přístup.

3. Na webech LabRulez jsou v souladu se zákony
používány cookies.
Cookies LabRulez
Slouží pro funkčnost webů. Může jít například o evidenci toho, jaké informace v sekci Mohlo
by Vás zajímat nebo komentáře pod článkem uživatel viděl a jaké jsou pro něj nové nebo o
udržování informací o přihlášení.

Cookies třetích stran
Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies
jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti jako:


Google Analytics

Ukládání cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.
Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

4. Zásady zpracování osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete
nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se,
prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR
(Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce
Jsme společnost LabRulez s.r.o., IČO 08622205, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00
Praha 8 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 322184, která
provozuje webové stránky www.labrulez.cz, www.labrulez.com, www.gcms.cz, www.lcms.cz,
www.icpms.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou
osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné
další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na email: info@labrulez.cz.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro
naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: název, jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon nezbytně
potřebujeme k plnění smlouvy.
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom
vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání
obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť
důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední
objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě
vašeho souhlasu, po dobu jeho platnosti a Vaší platné registrace. V obou případech můžete
tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích
osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na (např.
Facebook), a to dobu platnosti Vašeho souhlasu a Vaší platné registrace. Ten lze
samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím nastavení v administraci Vašeho profilu nebo
nás kontaktujte na emailu: info@labrulez.cz.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme
a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a pověření spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními
silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a
na dané zpracování se specializují.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro
usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru,
budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování
jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@labrulez.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k
někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím
rozdílem, že vám informace dodáme/pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme
alespoň 30 dní.
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout,
ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše
osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na
zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme
informovat na e-mail.
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-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme a jste-li náš zákazník na
základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat
Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních
údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho
souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

