Politika ochrany a utajení osobních údajů členů Klubu
GLOBAL 3000
Tato Politika ochrany a utajení osobních údajů popisuje, jak společnost Petr Michálek, Moulíkova
4, 150 00 Praha 5, IČ: 45869073 (dále jen „Petr Michálek“) používá osobní údaje, které
shromažďuje nebo získává od členů projektu Klub GLOBAL 3000 (dále jen „G3000“). Popisuje,
jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů
můžeme shromažďovat, jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje
uchováváme, jaká jsou Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti
ochrany osobních údajů.

Jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje
Registrace: Při registraci jako člen do projektu G3000 společnost Petr Michálek shromažďuje
Vaše osobní údaje prostřednictvím přihlášky, kterou jste vyplnili a zaslali nám v papírové podobě
nebo elektronicky prostřednictvím emailové adresy.
Přihlášení jako člen: Pokud jste na internetové stránky přihlášeni jako člen, můžeme
shromažďovat Vaše osobní údaje např. při objednávání výrobků nebo služeb.
Kontakty s námi: Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte
prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontakty“ na
internetových stránkách, jako například prostřednictvím e-mailové adresy, telefonních čísel.
Cookies: Pokud jste přihlášeni na internetové stránky, můžeme používat cookies nebo podobné
technologie, které shromažďují určité informace o používání Internetových stránek, když je
otevřete, prohlížíte je a používáte je. Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním
zařízení, používaném k návštěvě Internetových stránek. Chcete-li se o cookies dozvědět více,
přečtěte si „Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek“.
Cookies můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (např. pod vlastnostmi „Preference“ nebo
„Možnosti Internetu“ ve Vašem prohlížeči). Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti
Internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat cookies.

Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat
Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:
• kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, poštovní nebo e-mailovou adresu, telefonní číslo),
• údaje o organizaci (např. obchodní firma, údaje IČ, DIČ),
• datum narození,
• PIN (členské číslo),
• platební údaje - číslo bankovního účtu,
• informace o výsledcích podnikání (např. počet bodů, výše provize),
• používání internetových stránek, IP adresu, typ prohlížeče a operačního systému.
Ve výjimečných případech můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje. Pokud budeme
potřebovat zpracovat tyto osobní údaje o Vás, ujistíme se, že pro tento krok existují platné
právní důvody (např. uzavírání Dohod o provedení práce).

Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje
Námi shromážděné údaje o Vás můžeme používat následujícím způsobem:
• správa Vaší registrace člena Klubu GLOBAL 3000,
• vytvoření a správa Vašeho on-line účtu ve virtuální kanceláři (dále jen „VK“),
• vyřizování Vašich dotazů,
• zpracování Vašich objednávek výrobků,
• komunikace s Vámi (např. o výrobcích a službách, které nabízíme nebo hodláme nabízet),
• sledování a dokumentace Vaší sponzorské linie,
• poskytování informací o výsledcích Vašeho podnikání (např. počtu bodů Vaší sponzorské linie,
získaných odměnách, úrovních odměn o Vaší sestupné členské linii v souladu se systémem
odměňování),
• poskytování Vašeho jména, adresy, telefonního čísla, případně e-mailové adresy ve Vaší
vzestupné i sestupné linii,
• pomoc při užívání internetových stránek prostřednictvím cookies (např. při zapamatování
přihlašovacích údajů a jazykových preferencí atd.),
• zdokonalování internetových stránek, včetně sledování a monitorování užívání Internetových
stránek prostřednictvím cookies, diagnostika problémů našeho softwaru nebo hardwaru,
• provádění účetních, auditních, fakturačních a inkasních činností,
• prosazování smluvních podmínek,
• ochrana před podvody, nepovolenými transakcemi, nároky a dalšími závazky a jejich prevence
a
• dodržování příslušných právních požadavků.
Pokud se rozhodnete neposkytnout nám svoje osobní údaje, nebudeme Vám moci výše
uvedené služby poskytnout.

Jak můžeme sdílet osobní údaje
Společnost Petr Michálek neprodává a nepronajímá Vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak
neobchoduje. Společnost Petr Michálek může Vaše osobní údaje sdílet pouze s následujícími
subjekty:
• subjekty v rámci Projektu Klubu Global 3000, kterým je v přiměřené míře nezbytné nebo
žádoucí sdělit osobní údaje ze strany příslušné pobočky Projektu Klubu Global 3000,
• členy podnikání Klubu Global 3000, aby jim umožnila komunikaci ohledně poradenství
týkajícího se výrobků nebo objednávek, ohledně informací o výrobcích, které si od společnosti
Petr Michálek objednáváte, a ohledně podnikatelské příležitosti v rámci Projektu Klubu Global
3000,
• státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené
míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.

Mezinárodní převody dat
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, můžeme předávat jiným pobočkám v rámci Projektu
Klubu Global 3000.

Jak chráníme osobní údaje
Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační
zabezpečení určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému,
nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo
použití.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly
získány (viz výše v části „Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje“), pokud to zákony
nevyžadují jinak.

Aktualizace této Politiky ochrany a utajení osobních údajů
Společnost Petr Michálek je oprávněna tuto Politiku čas od času aktualizovat. O významných
změnách této Politiky Vás budeme informovat na příslušných internetových stránkách. Veškeré
změny budou účinné od data zveřejnění, pokud v oznámení není stanoveno jiné datum.

Vaše práva
Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o Vás
zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít
námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat
písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené níže.

Právo podat stížnost
Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností
na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak nás kontaktovat
Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení na ochranu osobních údajů
návštěvníků internetových stránek, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás máme,
nebo uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese
klub.global3000@quick.cz. Můžete rovněž napsat na adresu: Petr Michálek - Klub GLOBAL
3000, Moulíkova 4, 150 00 Praha 5.
Datum účinnosti: 25/05/2018

