
1. Zásady ochrany osobních údajů 
1.1 Mobilní platforma Outsider (dále jen “Outsider”) je provozována Ing. Martinem 

Urbanem se sídlem Voroněžská 2544/8, 616 00 Brno, Česká republika, IČ: 
05861896, zapsaným v živnostenském rejstříku ŽÚ MMB (dále jen “
Provozovatel“). 

1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění ZOOU a to 
zveřejněním aktuálního znění ZOOU na webových stránkách outsider.app. 

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Zpracování se řídí právními předpisy, zejména Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
neboli „nařízením GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů..

2.2 Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a 
příjmení, elektronická adresa, ID účtu na sociální síti a profilová fotografie a uděluje 
souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem 
pro účely fungování aplikace Outsider.

2.3 Data se přenášejí zabezpečeným datovým přenosem na AWS Cloud v regionu 
Frankfurt, kde jsou bezpečně uložena.

2.4 Provozovatel nezodpovídá za správnost zadaných osobních údajů uživatelem 
zpracovávaných Outsiderem. V případě, že se Provozovatel prokazatelně dozví o 
nesprávnosti či neúplnosti zpracovávaných údajů, které poskytl uživatel, je povinen 
je stanoveným způsobem opravit, doplnit nebo vymazat.

2.5. Zpracováním osobních údajů uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, 
jakožto Zpracovatele.

2.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě 
automatizovaným způsobem.

2.7 V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Provozovatele nebo Zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.8 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu 
Provozovatel povinen tuto informaci předat.

2.9 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo 
podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele.

3. Závěrečná ustanovení 
1.1       Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.7.2021. 
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