
Informace o zpracování osobních údajů
a

souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dálejen „Nařízení“)
jsem informován(a),  že  v souladu s mojí registrací  na serveru Dětská seznamka (dále jen 
„DS“), provozovaným Internet mládeži, z.s., Viktorinova 1210/8, Praha 4, IČ: 638 35 681 (dále 
jen „Správce“) je tento povinen archivovat dění na serveru pro případ jeho zneužití, aby jej 
byl schopen poskytnout orgánům činným v trestím řízení a rovněž k provozním účelům, jako 
např. odmazávání nektivních uživatelů. 
K tomuto účelu jsou evidovány tyto údaje:

1. emailová adresa, která slouží současně jako přihlašovací login
2. heslo uživatele, které je v databázi kódované
3. přezdívka uživatele 
4. rok narození  (ve starší verzi věk)
5. IP adresy a časy přístupů na DS
6. pohlaví uživatele
7. datum registrace
8. datum posledního přihlášení
9. údaj jestli uživatel inzeruje pod značkou (nezobrazuje se jeho emailová adresa)
10. údaj jestli odebírá emailem novinky o nových inzerátech
11. verze podaných, měněných a mazaných inzerátů
12. odpovědi  podané  uživatelů  inzerujícím  pod  zančkou  prostřednictvím  webového 

formuláře, které obsahuje IP adresu a datum

Veškeré tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám ani využívány k marketingu s 
výjimkou zákonné povinnosti, kdy by si tyto údaje vyžádaly orgány činné v trestním řízení  
(Policie ČR nebo soudy ČR) a nebo kdyby orgánům činným v trestním řízení poskytl tyto 
údaje ze své iniciativy administrátor po té, co by nabyl podezření, že uživatel využívá DS k 
porušování zákonů ČR. 

Přezdívka slouží k identifikace uživatele pro ostatní uživatele a může jí být např. křestní jméno. 
Rok narození slouží k tomu, aby ostatní uživatelé věděli věk uživatele a mohli si vybrat kamaráda 
požadovaného věku. IP adresy umožňuje identifikaci uživatele, pokud porušuje podmínky DS popř. 
i  zákony ČR. Datum registrace  a  datm posledního přihlášení,  je  využíváno pro aktuálnost  dat. 
Uživatelé,  kteří  se  rok  nepřihlásí  jsou  emailem  vyzváni,  aby  se  přihlásili  a  svoji  registraci 
prodloužili. Pokud tak neučiní, jsou administrátorem smazáni jakožto neaktivní uživatelé, kteří DS 
již nepoužívají. Verze podaných, měněných a mazaných inzerátů slouží pro kontrolu a případné 
usvědčení, pokud někdoé na DS porušuje zákony ČR. K témuž slouží uložené odpovědi na inzeráty 
pod  začkou,  kde  se  u  odpovídajícího  ukládá  datum  odpovědi  i  IP adresa  počírače,  z  kterého 
odpovídá.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU
Souhlasím, aby na základě čl 6. odst 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje údaje:
1 email
2 heslo v kódované podobě
3 přezdívku
4 rok narození
5 IP adresy a časy přístupů na DS
6 pohlaví
7 datum registrace
8 datum posledního přihlášení
9 požadavek na inzerci pod značkou
10 údaj o odběru novinek
11 verze podaných, měněných a mazaných inzerátů
12 odpovědi podané na inzeráty pod značkou prostřednictvím webového formuláře včetně IP 
adresy a data.

Tento souhlas  vstupuje v platnost  jeho potvrzením po registraci  na DS potvrzený v nové verzi 
pomocí autorizačního emailu. Odvolat jej lze zrušením registrace na DS, čímž se okamžitě maží 
data 1 až 10 a data 11 a 12 zůstávají po zákonnou lhůtu, po kterou má Správce povinnost jjeich 
archivace. 


