Obchodní podmínky
pro použití internetové aplikace Elektronické nástroje k ochraně osobních údajů
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace Elektronické
nástroje k ochraně osobních údajů na adrese http://oou.cloud/ (dále jen „aplikace“).
2. Provozovatelem internetové aplikace je společnost Metamorfózy, s.r.o., Bráfova tř. 770/52,
674 01I Třebíč, Horka-Domky, IČ: 277 30 361, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 55178 (dále jen „provozovatel“).
3. Uživatelem aplikace je každý, kdo aplikaci využívá (dále jen „uživatel“).
4. Aplikace slouží k usnadnění plnění povinností správců osobních údajů, jak je zavádí
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (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 (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a dalšími právními předpisy (dále jen „GDPR“).
5. Elektronické nástroje k ochraně osobních údajů použitelné v rámci aplikace jsou následující:




Databáze informací o zpracování osobních údajů (dále jen „Databáze“)
Klíč k ochraně osobních údajů (dále jen „Klíč“)
Vzory k použití Klíče k ochraně osobních údajů (dále jen „Vzory“)
II. Databáze informací o zpracování osobních údajů

1. Databáze slouží ke zveřejnění informací o zapracování osobních údajů. Každý správce má dle
nového nařízení GDPR zpracovávat osobní údaje korektně a transparentně. V rámci Databáze
se zveřejňuje výstup - Sestava informací o zpracování osobních údajů, která je vytvořena
automaticky pomocí Klíče k ochraně osobních údajů.
2. Vstup do Databáze je pro uživatele aplikace možný bez registrace a úhrady jakéhokoli
poplatku.
3. Zveřejnit Sestavu informací o zpracování osobních údajů v Databázi je umožněno pouze
registrovanému uživateli po uhrazení poplatku. Sestavu informací o zpracování osobních
údajů se zveřejňuje pouze na 1 rok, po uplynutí doby je třeba uhradit nově poplatek za další
období zveřejnění.
III. Klíč k ochraně osobních údajů
1. Klíč slouží k plnění povinností správce osobních údajů. Je to pomůcka, která ušetří správci
osobních údajů práci při roztřídění jednotlivých agend podle účelů zpracování osobních údajů
a popisu těchto účelů zpracování podle toho, co správce osobních údajů s osobními údaji za
tím konkrétním účelem dělá a proč. Bez uvedeného roztřídění v zásadě nelze plnit další
povinnosti, které GDPR správci ukládá.
2. Klíč obsahuje tyto výstupy, které je možné stáhnout ve formátu PDF:







Souhlas se zpracováním osobních údajů
Informace poskytované na žádost subjektu údajů
Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektů údajů
Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektů údajů
Sestava informací zveřejňovaná na webu kvůli transparentnosti
Definování nezbytných atributů pro zpracování osobních údajů

3. Klíč je možné užívat pouze registrovaným uživatelem.

4. Použití Klíče je zdarma, zdarma je rovněž přístup k souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Ostatní výstupy jsou zpoplatněné dle ceníku.
IV. Vzory k použití Klíče k ochraně osobních údajů
1. Vzory k použití Klíče k ochraně osobních údajů slouží k výraznému urychlení definování
jednotlivých účelů zpracování. Mnoho zpracování osobních údajů lze dopředu odhadnout
nebo dokonce přímo vyčíst ze zákona, takže je možné vytvořit i obecné vzory, které si správce
pouze přizpůsobí svým podmínkám. Vzor je vlastně předvyplněný Klíč k ochraně osobních
údajů.
2. Vzor je možné užívat pouze registrovaným uživatelem.
3. Použití Vzoru je zpoplatněno dle ceníku.
V. Práva a povinnosti uživatelů
1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace využívat Klíč a to včetně
předvyplněných Vzorů.
2. Uživatel je povinen za užití aplikace uhradit zpoplatněné funkcionality aplikace.
3. Uživatel bere na vědomí, že Klíč včetně předvyplněných Vzorů je jenom nástrojem, který
ulehčuje správci osobních údajů práci při plnění jeho povinností správce osobních údajů.
Samo použití Klíče ani Vzoru nezbavuje uživatele povinnosti plnit všechny povinnosti
správce osobních údajů, které jsou mu uloženy, pouze jim může výrazně ulehčit práci při
plnění některých povinností.
VI. Úhrada použití aplikace
Úhrada za užití jednotlivých částí aplikace je zpoplatněna formou kreditů.
Hodnota 1 kreditu je 50 Kč.
Kredity je možné zakoupit v počtu dle objednání.
Po zaplacení objednaných kreditů je uživateli automaticky vygenerovaná faktura a
v administraci je uživateli přičteno uhrazené množství kreditů.
5. Úhrada kredity je povedena jejich odečítáním.
6. Za objednané a nevypotřebované kredity se neposkytuje náhrada.
1.
2.
3.
4.

VII. Zpoplatněné funkcionality aplikace
1. Použití Klíče s výstupem Souhlas se zpracováním osobních údajů – zdarma.
2. Použití Klíče se všemi výstupy bez omezení výstupů, včetně možnosti zveřejnit výstup
Sestava informací zveřejňovaná na webu kvůli transparentnosti v Databázi (na 1 rok) – 1
kredit.
3. Využití předvyplněného Vzoru – každý vzor je zpoplatněn jinak, kdy cena je uvedena při
použití vzoru, zpravidla jde však o 1 kredit.
4. Pokud je využit Vzor uhradí uživatel zpravidla 1 kredit, a pokud hodlá tento Vzor využít ve
všech jeho funkcionalitách včetně zveřejnění v Databázi, zaplatí další kredit dle čl. VII odst. 2
těchto Obchodních podmínek.
VIII. Zproštění odpovědnosti
1. Provozovatel nenese odpovědnost za plnění povinností správce osobních údajů, které se
uživatel rozhodl plnit za pomocí aplikace.
IX. Závěrečné ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s
účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních
podmínek na http://oou.cloud/.

2. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým
došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, se posuzují podle
dosavadních Obchodních podmínek.
3. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel
s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu
prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude
spor mezi stranami rozhodovat Okresní soud v Třebíči. Pokud bude věcně příslušným k
projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.
4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2018.

