Podmínky užití aplikace “Poradíme”
1. Provozovatelem aplikace je:
ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)
Rytířská 10
Praha 1
110 00
dále jen “provozovatel”.
2. Aplikace není žádným způsobem sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni
neručí. Informace poskytnuté v rámci aplikace poskytujete ROPIDu a nikoli Facebooku.
Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány provozovateli
aplikace, nikoliv Facebooku.
3. Uživatelem aplikace se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která akceptuje tyto
podmínky užití.
4. Zpracování osobních údajů: uživatel aplikace („uživatel“) souhlasí se zpracováním osobních
údajů nezbytných pro užití aplikace (jméno, příjmení, e-mail) podle Zákona o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas
může kdykoliv zrušit a z databáze ho provozovatel aplikace odstraní). Osobní údaje budou v
rámci aplikace zařazeny do databáze provozovatele. Mohou být využity pro marketingové účely
provozovatele jako zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let). Uživatel má
právo kdykoliv požádat provozovatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává,
a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel
má právo požádat provozovatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.
Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel 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 o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý
stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů). Nevyhoví-li provozovatel žádosti uživatele podle předchozí věty, má uživatel právo
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (uživatel má právo se na Úřad pro ochranu
osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo). Další případná zvláštní práva uživatele
upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel výslovně
souhlasí s tím, že provozovatel aplikace je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964
Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto
aplikací a jím provozovaných aktivit.

5. Provozovatel aplikace si vyhrazuje právo vyřadit z aplikace uživatele nebo obsah, porušující
tyto pravidla nebo zákony České republiky a to i při podezření na takové porušení.

