ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
CO2IN Mobilní aplikace
(Testovací režim)
1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se užijí na zpracování osobních
údajů v souvislosti s používáním mobilní aplikace CO2IN (ve formě
zkušební verze), která spojuje to nejlepší z oblasti virtuálních měn a
energetického průmyslu a pomáhá tak globálně životnímu prostředí
(„Mobilní aplikace“), Služeb (jak jsou definovány níže) a
Webových stránek (jak jsou definovány níže). Stažením,
procházením a používáním Mobilní aplikace nebo přístupem k
Mobilní aplikaci a k našim Službám potvrzujete, že jste si přečetli
tyto zásady ochrany osobních údajů a že souhlasíte s tím, že budete
těmito zásadami ochrany osobních údajů vázáni. Tyto zásady
ochrany osobních údajů stanovují práva a povinnosti upravující
vztah mezi námi, The CO2IN, jako vlastníkem a provozovatelem
Mobilní aplikace, poskytovatelem Služeb a provozovatelem
Webových stránek, a Vámi, jako uživatelem Mobilní aplikace,
Služeb a Webových stránek.

2.

DEFINICE

2.1.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů mají následující pojmy s
velkým počátečním písmenem následující význam, pokud kontext
nevyžaduje jinak:
Pojmy jako „The CO2IN” a „my”, „nám“ a „naše“ znamenají
společnost The CO2IN, a.s., IČO: 094 50 050, založená a existující
podle práva České republiky a sídlí na adrese Pobřežní 620/3, Praha,
186 00, Česká republika.
“Účet” znamená účet vytvořený Vámi v Mobilní aplikaci při
Registraci.
“Coin” nebo CO2IN znamená token navázaný na množství emisí
CO2.
“Zásady ochrany osobních údajů” znamenají tyto zásady ochrany
osobních údajů, které jsou dostupné na: https://co2in.com/.
“Rámcová smlouva“ znamená Rámcovou smlouvu uzavřenou mezi
Vámi a námi za účelem poskytování Služeb.
“Registrování” znamená založení Účtu v Mobilní aplikaci.
“Registrace” znamená proces založení takového Účtu.
“Služby” znamená všechny námi poskytnuté služby Vám
prostřednictvím Mobilní aplikace.
“Všeobecné obchodní podmínky” znamená Všeobecné obchodní
podmínky dostupné na: https://co2in.com/.
“Webové stránky” znamená naše webové stránky dostupné na:
https://co2in.com/.

3.

MOBILNÍ APLIKACE A SLUŽBY

3.1.

Mobilní aplikace představuje testovací režim obchodní platformy,
kde si můžete koupit CO2IN (také Coin) - token fixovaný na
množství emisí CO2. Jedna emisní povolenka se považuje za
ekvivalent jedné metrické tuny emisí oxidu uhličitého (CO2) (1
povolenka = 100 Coinů = 1 tuna CO2). S povolenkami lze
obchodovat prostřednictvím systému EU pro obchodování s
povolenkami (EU ETS), který je základním pilířem politiky EU v
boji proti změně klimatu a jejím klíčovým nástrojem pro nákladově
efektivní snižování emisí skleníkových plynů.
V současné době je Mobilní aplikace k dispozici pouze ve formě
testovacího režimu a lze ji nainstalovat výhradně na zařízení
vybavená operačním systémem iOS a Android.
Hlavním účelem Mobilní aplikace (testovací režim) je vzdělávat
uživatele v tématech souvisejících se znečištěním životního prostředí
a uhlíkovou stopou. Mobilní aplikace (testovací režim) naučí
uživatele, jak mohou prostřednictvím Mobilní aplikace přispět ke
snižování vlastní uhlíkové stopy, a tím k ochraně našeho životního
prostředí.
Jakmile si stáhnete a nainstalujete Mobilní aplikaci a úspěšně
dokončíte Registraci, bude Vám umožněno používat funkce Mobilní
aplikace.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.

Berete na vědomí, že osobní údaje, které jste poskytli, zpracováváme
za účelem poskytování Služeb, používání našich Webových stránek a
provozování testovací režimu Mobilní aplikace v souladu s
příslušnými právními předpisy o zpracování a ochraně osobních
údajů, zejména, nikoliv však výlučně, nařízením (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46 / ES ( „GDPR“), a jakýmkoli soudním nebo

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a
ochrany osobních údajů, jakýmikoli pokyny, kodexy chování nebo
mechanismy schválenými pro vydávání osvědčení příslušnými
orgány.
Osobní údaje znamenají veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě, zejména o Vás nebo Vaší kontaktní
osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze
přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní
identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, informace o poloze,
identifikátor sítě nebo jeden či více konkrétních fyzických,
fyziologických, genetických, psychologických, ekonomických,
kulturních nebo sociálních znaků identity této fyzické osoby.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytnuté osobní údaje
budeme zpracovávat v rozsahu (i) jméno a příjmení, (ii) datum
narození, (iii) telefonní číslo, (iv) e-mailová adresa, (v) snímek
obličeje v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a (vi)
další údaje související s Vaší identifikací a adresou, které jste
poskytli v souvislosti s užíváním Mobilní aplikace, Služeb a
Webových stránek. Zpracováváme pouze Vámi poskytnuté osobní
údaje.
Zpracování osobních údajů je v souladu s právními předpisy, protože
během zpracování je vždy splněna alespoň jedna z následujících
podmínek:
a)
udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů podle
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro jeden nebo více konkrétních
účelů a tento souhlas jste neodvolali od okamžiku zahájení
zpracování osobních údajů;
b)
zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy
mezi Vámi a námi nebo pro provádění opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na Vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR;
c)
zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění zákonem
stanovených povinností vztahujících se na nás; nebo
d)
zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR.
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
a)
za účelem poskytnutí služeb a plnění našich povinností
vyplývajících ze smlouvy můžeme zpracovávat osobní údaje,
které jste nám poskytli nebo které nám poskytnete v
v budoucnu v souvislosti s využitím našich služeb. Toto
zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění vyplývající
ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi;
b)
jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné
k uplatnění našich možných nároků, a také za účelem ochrany
našich práv, kdy je takové zpracování osobních údajů naším
oprávněným zájmem.
Osobní údaje podle článku 4.5 a) budeme uchovávat za účelem
poskytování služeb a plnění smluvních závazků, a to po dobu trvání
smluvního vztahu mezi Vámi a námi.
Osobní údaje podle článku 4.5. b) budeme uchovávat za účelem
ochrany našich práv, a to do doby, dokud náš oprávněný zájem bude
přetrvávat.
Vámi poskytnuté osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu
nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z právních
vztahů mezi stranami smlouvy, mezi Vámi a námi, nebo do odvolání
Vašeho souhlasu s poskytováním osobních údajů. Po uplynutí této
doby jsou osobní údaje smazány.
Osobní údaje, které jste poskytli, můžeme předat dalším
zpracovatelům, zejména, nikoliv však výlučně, těm, kteří nám
poskytují finanční, technické a další služby, ale vždy v souladu s
výše uvedenými účely a platnými právními předpisy.
Podle pravidel stanovených v GDPR má subjekt osobních údajů
zejména právo na:
a)
přístup k jeho osobním údajům;
b)
opravu osobních údajů, je-li to vhodné k omezení jejich
zpracování;
c)
smazání osobních údajů;
d)
vznesení námitek proti zpracování osobních údajů;
e)
přenositelnost jejich osobních údajů;
f)
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
g)
podání stížnosti příslušnému orgánu, pokud má za to, že
zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno jeho právo na
ochranu osobních údajů nebo právo dle souvisejících právních
předpisů.
Za účelem uplatnění kteréhokoli z těchto práv nás můžete
kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Při
uplatnění Vašich práv Vám poskytneme veškerou součinnost.

4.12.

Tímto potvrzujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a
organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů, které
jste nám poskytli.

5.

NEZLETILÍ UŽIVATELÉ

5.1.

Naše Mobilní aplikace a Služby nejsou určeny osobám mladším 18
(osmnácti) let.
Neodpovídáme za to, že Vámi poskytnuté informace nebudou
pravdivé, neboť věk je ověřen na základě informací a dokumentů
poskytnutých uživatelem.
Pokud jste osobou mladší 18 (osmnácti) let, nesmíte používat
Mobilní aplikaci nebo Služby.

5.2.

5.3.
6.

TŘETÍ STRANY

6.1.

Naše Mobilní aplikace, Služby a Webové stránky mohou obsahovat
odkazy na třetí strany a výsledky vyhledávání třetích stran. Použitím
těchto odkazů můžete poskytovat informace včetně Vašich osobních
údajů přímo třetí straně, nám nebo oběma. Berete tímto na vědomí a
souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za to, jak tyto třetí strany
shromažďují nebo používají Vaše informace.

7.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

7.1.

Jsme oprávnění Vám zasílat marketingovou komunikaci týkající se
Mobilní aplikace a Služeb.
Můžete se rozhodnout, zda od nás chcete dostávat newsletter,
průzkumy, slevové nabídky a další propagační materiály
prostřednictvím e-mailu nebo zpráv.
Každou takovou zprávu nebo e-mail poskytneme s odkazem pro
odhlášení, abyste se mohli kdykoli z odběru odhlásit.
Pokud se odhlásíte z odběru marketingových zpráv nebo
e-mailů, můžeme Vám i nadále doručovat oznámení v aplikaci. Tato
oznámení v aplikaci můžete kdykoli vypnout v závislosti na zařízení,
které používáte.

7.2.

7.3.
7.4.

8.

COOKIES

8.1.
8.2.

Na Webových stránkách používáme cookies.
Existují dva základní typy cookies: (a) relační soubory cookies, které
jsou smazány, jakmile skončí vaše návštěva našeho webu a (b) trvalé
soubory cookies, které zůstanou uloženy ve Vašem zařízení, a to do
doby, dokud je neodstraníte ručně.
Cookies nám pomáhají: (a) zlepšovat uživatelskou zkušenost s
našimi Webovými stránkami prostřednictvím pochopení toho, jak ji
lidé používají a (b) k udržení základní funkčnosti Webových stránek.
Používání cookies můžete odmítnout nebo omezit prostřednictvím
svého prohlížeče.

8.3.

8.4.
9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Pokud vznikne jakýkoli spor v souvislosti s těmito Zásadami ochrany
osobních údajů a poskytováním našich Služeb, bude řešen v souladu
s Rámcovou smlouvou.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. května 2021.

