Ochrana soukromí
Zásady ochrany osobních údajů pro mobilní aplikaci Mobilní platba
Společnost Sodexo Pass Česká republika a.s. zpracovává některé údaje ve smyslu zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, o
uživatelích mobilní aplikace „Mobilní platba“. Dále uvádíme, jaké údaje zpracováváme a za
jakým účelem.
Jakékoliv zpracování osobních údajů je možné jen na základě jejich dobrovolného poskytnutí
z Vaší strany. Udělený souhlas se zpracováním je možné kdykoliv omezit nebo odvolat, stejně
jako souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv opětovně udělit.

Jaké údaje uchováváme?
Když se přihlašujete do naší mobilní aplikace, budete požádáni o zadání čísla karty a její
expirace. Pro registraci karty odesíláme bezpečnostní SMS kód na číslo, uvedené v nastavení
osobního účtu.

K čemu používáme údaje od Vás?
Údaje, které od Vás dostaneme, použijeme pro Vaši autentizaci kvůli povolení přístupu k
údajům Vaší karty a pro využití některých dalších funkcí naší mobilní aplikace.

Jak chráníme Vaše informace?
Náš systém je pravidelně prověřován se zaměřením na bezpečnostní nedostatky a zjištění
zranitelnosti tak, aby použití naší webové prezentace a/nebo mobilní aplikace bylo co možná
nejbezpečnější. Používáme certifikát SSL.

Použití cookies
V rámci provozu naší mobilní aplikace nepoužíváme cookies.

Vyloučení třetích stran
Shromážděné údaje nepředáváme třetím osobám. Sodexo Pass Česká republika může sdílet
některé údaje s dodavateli aplikace. Tito dodavatelé jsou smluvně vázáni držet vaše osobní
údaje jako důvěrné a v bezpečí a mohou vaše osobní údaje použít pouze v případě služeb,
kterými byli pověřeni.

Sledování
Nepovolujeme jiným stranám sledování chování uživatelů.

Zásady informační otevřenosti

Na případné prolomení ochrany dat Vás, ve smyslu zásad informační otevřenosti, upozorníme
oznámením ve webové prezentaci.
Kdykoli se rozhodnete odhlásit se do budoucna z odběru informativních zpráv elektronické
pošty, zašlete nám zprávu elektronickou poštou a my Vás z odběru bezodkladně vyloučíme.

Kontaktní údaje
Údaje, které o vás evidujeme, lze změnit požadavkem, který nám sdělíte:




zprávou elektronické pošty
telefonicky
písemně

Máte-li nějakou otázku k těmto zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás oslovit na
následujících kontaktech:




adresa: Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 2, 150 00, Praha 5 - Smíchov
telefon: 233 113 435
e-mail: info.cz@sodexo.com

Souhlas
Stažením aplikace potvrzujete, že jste se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznámil
a vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním výše uvedených údajů za podmínek uvedených v
těchto zásadách ochrany osobních údajů.

