
 

Pravidla ochrany soukromí 
Platné od: 28. srpna 2018 

Sigfrog s.r.o. provozuje webové stránky a      
aplikace pod doménou iofrog.com,    
sigfrog.com, sigfrog.eu a sigfrog.cz, dále     
(Služba). 

Tento dokument vás informuje o pravidlech      
sběru, použití a zveřejnění osobních dat při       
použití naší Služby.  

Vaše data používáme za účelem poskytnutí a       
zlepšování naší Služby. Používáním Služby     
souhlasíte se sběrem a použitím dat v souladu        
s tímto dokumentem. Pokud není definováno      
jinak, termíny použité zde mají stejný význam       
jako termíny definové ve Všeobecných     
obchodních podmínkách přístupných z našich     
stránek.  

Sběr dat a jejich využití 

Za účelem zajištění a zlepšování služby      
sbíráme a zpracováváme  několik typů dat.  

Typy shromažďovaných dat 

Osobní údaje 

Při používání naší Služby vás můžeme      
požádat o zadání osobních údajů. Osobní      
údaje mohou obsahovat například:  

● E-mail 
● Jméno a příjmení 
● Telefonní číslo 
● Adresu 
● Cookies a data o využívání naší      

služby 

Komentáře 

Když návštěvníci přidají komentář na web,      
jsou shromažďovány údaje zobrazené ve     
formuláři pro komentář, dále IP adresa      

návštěvníka a řetězec user agent definující      
prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. 

Službě Gravatar může být poskytnut     
anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové      
adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze       
určit jestli tuto službu používáte. Zásady      
ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou      
k dispozici zde:   
https://automattic.com/privacy/. Po schválení   
vašeho komentáře je váš profilový obrázek      
viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho      
komentáře. 

Lokalizační údaje 

V závislosti na typu poskytované Služby dále       
zpracováváme také lokalizační údaje, jimiž se      
rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti      
elektronických komunikací a určující    
zeměpisnou polohu koncového zařízení    
zákazníka. 

Cookies 

V zájmu zvýšení kvality našich služeb      
ukládáme do zařízení zákazníka, ze kterého      
přistupuje na naše internetové stránky     
cookies. Používáme různé druhy cookies k      
následujícím účelům: 

● k identifikaci zařízení zákazníka, 
● k optimalizaci našich internetových 

stránek, 
● k poskytování či nabízení 

individualizovaných služeb, 
● pro služby třetích stran jako je např. 

Google, Facebook a dalších, které 
využíváme. Pro konkrétní pravidla užití 
cookies je nutné se informovat na 
internetových stránkách třetích stran. 

Používáním Služby bere zákazník na vědomí,      
že můžeme použít některé nebo všechny      
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druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho        
zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky       
cookies ukládat. Pokud s tímto zákazník      
nesouhlasí, měl by přestat využívat naše      
internetové stránky nebo upravit nastavení     
svého internetového prohlížeče. 

Pokud si zákazník i nadále přeje využívat naše        
služby, ale chce omezit používání cookies,      
může je zákazník zablokovat v nastavení      
svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout     
přijetí všech nebo některých cookies. Pokud      
zákazník použije nastavení svého    
internetového prohlížeče s blokováním všech     
cookies, je možné, že zákazník nebude mít       
oprávnění přistupovat k naší internetové     
stránce nebo k jejím částem. 

Internetové stránky mohou některé druhy     
cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy       
zákazníkem, pokud jeho internetový prohlížeč     
není nastaven tak, že cookies blokuje. 

Data o využívání Služby 

Také můžeme shromažďovat data o využívání      
Služby. Tato data mohou obsahovat například      
vaší IP adresu, verzi prohlížeče, které stránky       
nebo části naší služby jste navštívili, čas a        
datum vaší návštěvy nebo používání naší      
Služby, ID vašich IoT zařízení a další       
diagnostická data.  

Využití dat 

Sigfrog s.r.o. používá osobní údaje především,      
ale ne výlučně z následujících důvodů:  

● Zajištění provozu a monitoringu  
● Notifikace změn  
● Používání služby  
● Zajištění zákaznických služeb a 

podpory 
● Analýza dat k zajištění rozvoje Služby 
● Monitorování využití Služby 
● Detekování a prevence technických 

problémů a výpadků 

Přenos dat 

Vaše informace včetně osobních údajů mohou      
být přeneseny na počítače mimo váš stát,       
zemi nebo region, kde platí jiná pravidla o        
ochraně osobních údajů.  

Zveřejnění dat 

Právní požadavky 

Sigfrog s.r.o. může zveřejnit vaše osobní      
údaje v dobré víře pokud je to nezbytně nutné         
k: 

● Dodržení právních závazků 
● Ochraně majetku a práv Sigfrog s.r.o. 
● Ochraně nebo nebo analýze zneužití 

Služby.  
● Zabezpečení osobní ochrany uživatelů 

Služby nebo veřejnosti 
● Zajištění ochrany proti právní 

odpovědnosti 

 

Zabezpečení dat 

Zabezpečení osobních údajů je pro nás velmi       
důležité, ale prosím pamatujte na to, že žádná        
metoda přenosu dat ve veřejné síti Internet       
není 100% bezpečná. Ačkoliv se snažíme      
přístup k datům maximálně zabezpečit,     
nemůžeme garantovat absolutní bezpečnost.  

Poskytovatelé služeb 

V rámci zajištění Služby spolupracujeme s      
dalšími poskytovateli služeb. Tito    
poskytovatelé služeb mohou mít přístup k      
vašim osobním údajům, ale pouze s cílem       
zajištění námi dodávané Služby a v žádném       
případě nesmí tato data zveřejnit nebo jinak       
využít.  

Odkazy na stránky třetích stran 

Naše služba může obsahovat odkazy na      
webové stránky třetích stran nebo vložený      
obsah z dalších webů (například videa,      
obrázky, články atd.). Tyto webové stránky      
mohou shromažďovat data o vás, používat      
soubory cookies, vkládat další sledování od      
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třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto        
vloženým obsahem, včetně sledování    
interakce s vloženým obsahem, pokud máte      
účet a jste přihlášeni na danou webovou       
stránku.  

Pokud použijete odkaz směřující na stránky      
třetí strany, budete přesměrování na stránky      
třetí strany. V takovém případě vám důrazně       
doporučujeme revidovat pravidla ochrany    
soukromí této třetí strany.  

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem,     
praktikami, ani pravidly ochrany soukromí     
těchto třetích stran.  

Jak dlouho uchováváme vaše data 

Pokud zadáte data prostřednictvím naší     
Služby nebo například komentář na stránkách      
webu, data i metadata budou uchovávána po       
dobu neurčitou.  

GDPR 

V souladu s GDPR máte právo k přístupu,        
kontrole, opravě nebo omezení sběru vašich      
osobních údajů která shromažďujeme.    
Detailní informace vám rádi poskytneme na      
základě zaslání požadavku na    
support@iofrog.com. 

Změna pravidel ochrany soukromí 

Pravidla ochrany soukromí můžeme kdykoliv     
aktualizovat. O změně vás budeme informovat      
zveřejněním aktualizovaných pravidel na    
našich stránkách.  

Doporučujeme vám pravidelně revidovat    
aktuální znění pravidel ochrany soukromí.     
Změny jsou platné od data publikace na       
našich stránkách.  

Kontaktujte nás 

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně Pravidel      
ochrany soukromí, prosím kontaktujte nas:  

● E-mail: support@iofrog.com 
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