Zásady pro ochranu osobních údajů a podmínky využití služby Business Term
of the Day od English Editorial Services
Tento dokument se týká poskytování služby Business Term of the Day. Ve společnosti English Editorial Services,
s.r.o., má ochrana soukromí a osobních údajů nejvyšší prioritu. Při správě osobních údajů našich klientů dodržujeme
platné zákony. V následujícím textu bychom Vám rádi představili zásady, které dodržujeme při správě Vašich údajů
a zasílání emailů Business Term of the Day a také zvláštní podmínky, kterými se řídí tato služba.
Jaké informace mi budete zasílat?
Každý pracovní den Vám zašleme obchodní termín v angličtině a češtině s krátkou marketingovou zprávou
a jménem, logem a sloganem naší společnosti. Z právního hlediska je kvůli tomu email obchodním sdělením.
Proto přihlášením k odběru této služby souhlasíte s přijímáním našich obchodních sdělení na adresu, kterou nám
poskytnete. Nebudeme Vám zasílat žádné emaily, které nesouvisí se službou Business Term of the Day, leda že
byste si vyžádali některé z našich dalších služeb.
Co můžu udělat s informacemi, které mi pošlete?
Obchodní termíny a jejich vysvětlení připravujeme pro Vás a doufáme, že pro ně najdete řadu využití ve svém
každodenním životě. Informace jsme ověřili co nejpečlivěji, ale raději si je ověřte ještě jednou, jelikož nejsme
odpovědní za žádné důsledky plynoucí z použití těchto informací. Informace také musíte používat v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a především je nesmíte prodávat, šířit, kopírovat ani rozesílat. Tuto službu
můžeme také z technických nebo jiných důvodů časem přerušit nebo ukončit.
Co mám dělat, když už nechci dostávat Business Term of the Day?
Můžete použít formulář „Odhlášení”, který naleznete buďto zde, nebo můžete kliknout na odkaz „odhlásit z tohoto
seznamu“, který se zobrazí v každém emailu, který Vám pošleme. Nebo nás můžete kontaktovat přímo.
Jak Vás můžu kontaktovat?
Můžete nás kontaktovat na adrese terms@englisheditorialservices.com nebo poštou na adrese našeho sídla:
Černopolní 57, 613 00 Brno.
Jaké osobní údaje shromažďujete?
Společnost English Editorial Services, s.r.o. získává své informace výhradně od Vás, našich klientů, takže máte
naprostou kontrolu nad tím, jaké informace nám poskytujete. Náš přihlašovací formulář vyžaduje následující
informace:
●

Emailovou adresu

●

Jméno a příjmení (volitelné)
Poskytovatel našich emailových služeb, MailChimp, shromažďuje informace pomocí tzv. web beacons a souborů
cookies. Web beacons jsou jednopixelové obrázky, které společnosti MailChimp umožňují shromažďovat
informace o tom, kdy jste otevřeli email, o Vaší IP adrese, Vašem prohlížeči nebo typu emailového klienta a další
obdobné údaje. MailChimp využívá cookies pro sledování přístupu k formulářům pro přihlášení a odhlášení
odběru, což pomáhá ověřit, že jste se přihlásili úmyslně. English Editorial Services, s.r.o., nevkládá do Vašeho
počítače žádné soubory cookies.
Za jakým účelem využíváte moje osobní údaje?

Informace, které nám poskytnete, potřebujeme na to, abychom Vám mohli zasílat službu Business Term of the
Day. MailChimp využívá údaje z web beacons pro sestavování zpráv o tom, kolik lidí otevřelo nebo neotevřelo
emaily nebo kliklo na odkazy.
Jak spravujete osobní údaje?
Ochrana Vašich údajů je naší prioritou. Při správě citlivých informací přísně dodržujeme platné zákony. Všichni
zaměstnanci English Editorial Services navíc uzavřeli dohodu, která výslovně uvádí, že budou plně respektovat
důvěrnou povahu informací klientů a nezneužijí je pro svůj osobní nebo finanční prospěch. K ochraně informací
v našem systému využíváme nejmodernějších technologií. Tyto činnosti provádíme v souladu s patřičnými
zákonnými ujednáními, zejména Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Budete moje údaje někomu sdělovat?
Samozřejmě nebudeme šířit žádné informace, které nám poskytnete, s výjimkou oficiálních žádostí Policie České
republiky a státních orgánů oprávněných požadovat takovéto informace a s výjimkou našeho poskytovatele služeb
MailChimp. MailChimp nám umožňuje zasílat Vám Business Term of the Day a má striktní zásady ohledně toho,
co se seznamy adresátů dělá.
MailChimp nebude prodávat seznamy, kontaktovat lidi na seznamech (tj. vás), zasílat nabídky lidem na
seznamech, krást seznamy ani sdílet seznamy s žádnou další stranou, s výjimkou zejména případů
požadovaných zákonem nebo pro pomoc s poskytováním služeb MailChimp. V takových případech může služba
MailChimp také sdílet souhrnné informace o všech odběratelích. Zde si můžete přečíst kompletní zásady pro
ochranu osobních údajů, které řídí vztah mezi společnostmi English Editorial Services, s.r.o. a MailChimp. Části
relevantní pro sběr Vašich dat jsou zejm. písm. A. Information we collect a písm. E. Member Distribution
List (pozn. „you“ a „member“ zde znamená English Editorial Services, s.r.o.).
Za účelem zpracování bude MailChimp přenášet Vaše osobní údaje do Spojených států. Abychom zajistili, že se
s Vašimi daty správně zachází, uzavřeli jsme se službou MailChimp smlouvu o zpracování dat (Data Processing
Agreement) obsahující standardní smluvní doložky, které zajišťují, že rozhodným právem je právo České republiky
a že Vaše údaje jsou chráněny v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.
Co se stane, pokud změníte své zásady ochrany osobních údajů?
Nečekáme, že by v našich zásadách ochrany osobních údajů došlo k nějakým změnám. Pokud k nim přesto
dojde, kontaktujeme Vás na emailové adrese, kterou jste nám poskytli, jeden měsíc před tím, než daná změna
začne být účinná.
Odkdy je tento dokument účinný?
Zásady pro ochranu osobních údajů a podmínky použití služby Business Term of the Day od English Editorial
Services jsou účinné od 1. dubna 2016.

