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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (CZ)

Společnost VR LIFE s.r.o., IČO: 074 60 481, se sídlem Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75882 (dále jen „VRL“), coby správce
osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů, které provádí za účelem:
•

poskytování licence k užívání aplikace s názvem „VR VITALIS“ (dále jen „Aplikace“) a to buď ve
spolupráci se smluvními partnery (dále jen „Partner“), s klienty VRL, kteří zpřístupňují užívání Aplikace
pomocí zařízení pro zobrazovaní virtuální reality koncovým uživatelům (dále jen „Klient“) anebo
v souvislosti s poskytováním Aplikace napřímo koncovým uživatelům (dále jen „Koncový uživatel“).
Aplikace je určena k provádění cvičení ve virtuální realitě, jak je ilustračně znázorněno na webových
stránkách VRL www.vrvitalis.cz (dále jen „Web“).

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o právech, které subjektům údajů v souvislosti s tímto zpracováním
náleží.
Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:
• e-mail: info@vrlife.cz
VRL spolupracuje s Partnery na základě partnerské smlouvy uzavřené s daným Partnerem za podmínek a
postupem dle příslušné partnerské smlouvy (dále jen „Partnerská Smlouva“).
VRL umožňuje Klientům na základě licenční smlouvy uzavřené s Klientem za podmínek a postupem dle příslušné
licenční smlouvy (dále jen „Licenční Smlouva s Klientem“) užívání Aplikace a zpřístupnění užívání Aplikace
Koncovým uživatelům k provádění cvičení ve virtuální realitě.
VRL umožňuje Koncovým uživatelům na základě licenční smlouvy uzavřené s Koncovým uživatelem (tzv. EULA)
za podmínek a postupem dle licenční smlouvy s Koncovým uživatelem (dále jen „Licenční Smlouva s Koncovým
uživatelem“) umožňovat užívání Aplikace.
Partnerská Smlouva, Licenční smlouva s Klientem a Licenční smlouva s Koncovým uživatelem dále jen „Smlouva“.
Partner, Klient nebo Koncový uživatel společně dále taky jako „Smluvní Strana“.
1.

Za jakým účelem, na základě jakého titulu a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1. Uzavření a plnění Smlouvy
Ke sjednání a uzavření Smlouvy a k jejímu následnému plnění potřebuje VRL tyto osobní údaje Smluvní Strany:
• identifikační a kontaktní údaje Smluvní Strany – fyzické osoby (jméno, příjmení, IČO, DIČ, sídlo, telefon,
e-mail, doručovací adresa),
•

identifikační a kontaktní údaje fyzické osoby jednající jménem Smluvní Strany – právnické osoby (jméno,
příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, doručovací adresa),

•

fakturační údaje Smluvní Strany – fyzické osoby,

•

údaje z komunikace se Smluvní Stranou, informace o uzavření plnění Smlouvy,

•

identifikační údaje Koncového uživatele (logy, IP adresa, přihlašovací jméno a heslo),

•

u Partnera včetně údajů nutných ke stanovení výše provize.

Bez výše uvedených údajů není možné Smlouvu uzavřít ani plnit, tedy bez poskytnutí těchto údajů není možné
spolupracovat se Smluvní Stranou.
Ke sjednání a uzavření Licenční Smlouvy s Koncovým uživatelem VRL ale zpravidla nevyžaduje žádné osobní
údaje. V průběhu jejího následného plnění však může (zejména v případě žádosti Koncového uživatele o

poskytnutí technické podpory) VRL požadovat a zpracovávat výše uvedené osobní údaje
Koncového uživatele. Bez poskytnutí těchto údajů není možné s Koncovým uživatelem
spolupracovat.
Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Smlouvy na žádost Smluvní Strany.
1.2. Plnění povinností plynoucích z právních předpisů
VRL musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy jí to ukládá právní předpis. Pro tento účel VRL zpracovává
zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinností VRL vést
účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností.
1.3. Oprávněné zájmy VRL
V odůvodněných případech může VRL zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana
jejích oprávněných zájmů. VRL však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto
účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.
Identifikace osob jednajících za Smluvní Stranu: Jedná se typicky o členy statutárních orgánů, zaměstnance nebo
jiné pověřené osoby, které sice nejsou smluvní stranou Smlouvy, ale za Smluvní Stranu Smlouvu uzavírají,
komunikují s VRL a jinak za Smluvní Stranu jednají. Osobní údaje těchto osob potřebujeme, abychom mohli
komunikovat a jednat jejich prostřednictvím se Smluvní Stranou za účelem uzavření Smlouvy se Smluvní Stranou
a jejího dalšího plnění. U těchto osob zpracováváme zpravidla jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací
adresu, údaj o pracovní pozici či jiném vztahu k Smluvní Straně a údaje z komunikace s nimi.
Obrana a uplatňování právních nároků VRL: VRL dále osobní údaje zpracovává pro účely ochrany oprávněného
zájmu, kterým je zajištění možnosti obrany VRL v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při
kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy. Tyto údaje zpracováváme, abychom byli
schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními
předpisy.
1.4. Zasílání obchodních sdělení
V případě Smluvních Stran, se kterými jsme uzavřeli Smlouvu a v souvislosti s tím jsme získali jejich e-mail a/nebo
telefonní číslo, nebo v případě jiných osob, které se aktivně a dobrovolně přihlásily k odběru našich obchodních
sdělení (např. na Webu), zpracováváme osobní údaje těchto osob v rozsahu e-mailu a případně telefonního čísla
za účelem zasílání informací a novinek o našich službách a produktech (obchodních sdělení).
Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je v případě Smluvních Stran, se kterými
jsme uzavřeli Smlouvu, oprávněný zájem VRL na informování o nejnovějších nabídkách VRL.
Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení v případě osob, které se k odběru
obchodních sdělení samy aktivně přihlásily (bez ohledu na to, zda jsou Smluvní Stranou nebo nikoliv), je jejich
souhlas, který byl udělen právě přihlášením se k odběru obchodních sdělení.
V případě, že od nás již nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit.
Možnost tak učinit je vždy mj. uvedena v každém takovém zaslaném obchodním sdělení, nebo je možno nás
kdykoli kontaktovat na kontaktním e-mailu uvedeném výše v tomto dokumentu.

2.

Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od subjektů údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje,
kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se
Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.
Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž
nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.
Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:
•

•

společnost Amazon Web Services EMEA SARL se sídlem 38, avenue John F. Kennedy, 1855 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství pro účely poskytování cloudového úložiště a zálohování dat; data mohou
být přenášena do USA prostřednictvím mateřské společnosti Amazon Web Services, Inc., se sídlem 410
Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA;
společnost RETROBOT s.r.o., IČO: 08668655, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, pro
účely vývoje software a poradenství v oblasti informačních technologií.

Správce předává osobní údaje do třetích zemí (např. do USA v rámci výše uvedených služeb) pouze v případě, že
zpracování osobních údajů probíhá v souladu s evropskými bezpečnostními standardy a právními předpisy.
V případě přenosu osobních údajů do USA probíhá zpracování osobních údajů na základě standardních smluvních
doložek (SCC). Správce na vlastní náklady a odpovědnost učiní veškeré kroky k zajištění souladu předání osobních
údajů do třetí země s právními předpisy.
3.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální
zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo
jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za
podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně
prostřednictvím námi užívaného softwarového řešení.
Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a
ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti
a na Váš soukromý a osobní život.
4.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
4.1. Smlouva se Smluvní Stranou

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění Smlouvy se Smluvní stranou zpracováváme po dobu trvání
a plnění Smlouvy (tj. po dobu nezbytnou ke splnění povinností z ní plynoucí).
I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:
4.2. Plnění právních povinností
Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito
zákony.
Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis upravující daňové a účetní povinnosti VRL (typicky fakturační údaje
a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba

zpracování je 5 (pět) let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby
DPH je to 10 (deset) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
4.3. Oprávněné zájmy
Osobní údaje i po ukončení Smlouvy zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před
případnými nároky Smluvních Stran nebo třetích stran, a to i před soudem, pro účely evidence a prokázání
souhlasu s obchodními podmínkami a identifikaci osob jednajících s VRL za Smluvní Stranu) po dobu běhu
příslušných promlčecích lhůt. Pokud nedojde k uplatnění relevantního nároku, je tato doba typicky 5 (pět) let od
ukončení Smlouvy.
4.5. Zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, a osobní údaje pro tyto účely zpracováváme, dokud se z jejich
odběru neodhlásíte postupem uvedeným v odst. 0 tohoto dokumentu.
4.6. Delší zpracování
Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro
další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.
5.

Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich
osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.
Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu,
můžete Váš souhlas s jejich zpracováním kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím kontaktního
e-mailu uvedeného výše, případně jinak, jak je uvedeno jinde v tomto dokumentu. V takovém případě nebudeme
již dále Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávat.
U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním.
Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z
výše uvedených účelů.
Vaše další práva:
Vždy Vás budeme informovat o:
•

účelu zpracování osobních údajů,

•

osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

•

povaze automatizovaného rozhodování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu,
jakož i významu a předpokládaných důsledků takového rozhodování pro subjekt údajů,

•

příjemci, případně kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předány, a v případě
předání osobních údajů do třetí země i o vhodných zárukách vztahujících se na předání k zajištění
bezpečnosti osobních údajů,

•

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke
stanovení této doby,

•

veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:
• požádat nás o vysvětlení,

6.

•

požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

•

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebo požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci,
aniž bychom tomu jakkoli bránili,

•

podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

•

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: implementace a vynucování
interních předpisů na ochranu osobních údajů, antivirové ochrany, firewally, šifrování, řízení přístupu k osobním
údajům a autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany a další.
Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 18.6.2022.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
VR LIFE s.r.o., Business ID: 074 60 481, with its registered office at Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00
Ostrava, registered in the commercial register kept by the Regional Court in Ostrava, section C, insert 75882
("VRL"), as the administrator of personal data, hereby informs about the processing personal data that it
performs for the purpose of:
•

providing a license to use the application called "VR VITALIS" ("Application") either in cooperation with
contractual partners ("Partner"), with VRL clients who make the use of the Application available to end
users using devices for displaying virtual reality ("Client ") or in connection with the provision of the
Application directly to end users ("End User"). The Application is intended for performing exercises in
virtual reality, as illustrated on the VRL website www.vrvitalis.cz ("Web").

Part of this document is information on the rights that data subjects have in connection with this processing.
For any questions regarding the protection of privacy and the exercise of your rights, use this contact:
•

e-mail: info@vrlife.cz

VRL cooperates with Partners on the basis of a partnership agreement concluded with a given Partner under the
conditions and procedure according to the relevant partnership agreement ("Partnership Agreement").
VRL allows the Clients, based on the license agreement concluded with the Client under the conditions and
procedure according to the relevant license agreement ("Client License Agreement"), to use the Application and
to make the use of the Application available to End Users to perform exercises in virtual reality.
VRL allows End Users to use the Application on the basis of the license agreement concluded with the End User
(so-called EULA) under the conditions and procedure according to the license agreement with the End User ("End
User License Agreement").
Partnership Agreement, Client License Agreement and End User License Agreement as the "Agreement".
Partner, Client or End User together as the "Party".
1.

For what purpose, on the basis of what title and what personal data do we process?
1.1. Conclusion and performance of the Agreement

In order to negotiate and conclude the Agreement and its subsequent performance, VRL needs the following
personal data of the Party:
• identification and contact data of the Parties – natural persons (name, surname, Business ID, VAT,
address, telephone, e-mail, mailing address),
•

identification and contact details of a natural person acting on behalf of the Parties – legal entity (name,
surname, address of permanent residence, telephone, e-mail, mailing address),

•

invoicing data of the Parties – natural persons,

•

data from communication with the Party, information about the conclusion of the performance of the
Agreement,

•

identification data of the End User (logs, IP address, login name and password),

•

with the Partner, including the data necessary to determine the amount of the commission.

Without the above-mentioned data, it is not possible to conclude or fulfill the Agreement, i.e.,
it is not possible to cooperate with the Party without providing this data.
However, VRL usually does not require any personal data to negotiate and conclude an End User
License Agreement. However, in the course of its subsequent performance (especially in the case of the End
User's request for technical support), VRL may request and process the above-mentioned personal data of the
End User. Without providing this data, it is not possible to cooperate with the End User.
The legal title of the processing of this data is the conclusion and fulfillment of the Agreement at the request of
the Party.
1.2. Fulfillment of obligations arising from legal regulations
VRL must process personal data in cases where it is required by law. For this purpose, VRL mainly processes
personal data to the extent required by the relevant legal regulations in connection with VRL's obligation to keep
accounts and when fulfilling related tax obligations.
1.3. Legitimate interests of VRL
In justified cases, VRL can also process personal data on the basis of a legal title, which is the protection of its
legitimate interests. However, VRL always consistently assesses and ensures that the interest in processing your
data for this purpose does not unreasonably interfere with your privacy.
Identification of persons acting on behalf of the Party: These are typically members of statutory bodies,
employees or other authorized persons who, although not a party to the Agreement, conclude the Agreement
on behalf of the Party, communicate with VRL and otherwise act on behalf of the Party. We need the personal
data of these persons in order to be able to communicate and act through them with the Party for the purpose
of concluding the Agreement with the Party and its further performance. For these persons, we usually process
the first name, surname, e-mail, telephone number, delivery address, information about the job position or other
relationship to the Party and data from communication with them.
Defense and enforcement of VRL's legal claims: VRL also processes personal data for the purposes of protecting
the legitimate interest, which is to ensure the possibility of defending VRL within the framework of possible legal
disputes, proceedings before the court or during inspections by state authorities or other public administration
authorities. We process this data in order to be able to prove, if necessary, that we have acted in accordance
with our contractual obligations and legal regulations.
1.4. Sending commercial messages
In the case of Parties with whom we have entered into an Agreement and in connection with which we have
obtained their e-mail and/or telephone number, or in the case of other persons who have actively and voluntarily
signed up to receive our commercial communications (e.g., on the Web) , we process the personal data of these
persons in the scope of e-mail and possibly telephone number for the purpose of sending information and news
about our services and products (business communications).
The title of personal data processing for the purpose of sending business communications is, in the case of the
Parties with whom we concluded the Agreement, VRL's legitimate interest in informing about the latest VRL
offers.
The title of the processing of personal data for the purpose of sending commercial communications in the case
of persons who have actively signed up to receive commercial communications themselves (regardless of
whether they are a Party or not) is their consent, which was granted just by signing up to receive commercial
communications.

If you no longer want to receive these messages from us, you can unsubscribe at any time for
free. The possibility to do so is always mentioned in every such sent commercial communication,
or you can contact us at any time at the contact e-mail listed above in this document.
2.

For what purpose, on the basis of what title and what personal data do we process?

We obtain personal data primarily from data subjects. We do not collect any other data about you, except for
those that you give us yourself. You are required to provide us with only accurate information and if your personal
information changes, you must update the information.
We can transfer personal data under the conditions set by law to public administration bodies where the law
requires us to do so, or if the given body requests it within its competences.
We use the following processors for data processing:
•

Amazon Web Services EMEA SARL with its registered office at 38, avenue John F. Kennedy, 1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of providing cloud storage and data backup;
data may be transferred to the USA via the parent company Amazon Web Services, Inc., with its
registered office at 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA;

•

RETROBOT s.r.o., Business ID: 08668655, with its registered office Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00
Ostrava, for the purposes of software development and consulting in the field of information
technology.

The administrator transfers personal data to third countries (e.g., to the USA as part of the above-mentioned
services) only if the processing of personal data takes place in accordance with European security standards and
legal regulations. In case of transfer of personal data to the USA, processing of personal data takes place on the
basis of Standard Contractual Clauses (SCC). The administrator will take all steps at its own expense and
responsibility to ensure compliance of the transfer of personal data to a third country with legal regulations.
3.

How do we process personal data?

We process your personal data manually in accordance with the relevant purpose where manual processing is
necessary or appropriate. When managing your data, our employees or other persons working for us may act,
among other things, for the purpose of eliminating errors, inaccuracies, etc. However, these persons may process
personal data only under the conditions and to the extent stated above and are bound by the obligation to
maintain confidentiality about personal data and security measures, the disclosure of which would endanger the
security of personal data.
Personal data can be processed in electronic form by automated means, specifically through the software
solution we use.
We always process personal data in accordance with the relevant legal regulations and ensure proper care and
protection. We make sure that you do not suffer damage to your rights, especially the right to maintain human
dignity and your private and personal life.
4.

How long do we process personal data?
4.1. Agreement with the Party

We process personal data processed for the purpose of concluding and fulfilling the Agreement
with the Party for the duration and fulfillment of the Agreement (i.e., for the time necessary to
fulfill the obligations arising from it).
Even after that, we may process personal data for the following purposes:
4.2. Compliance with legal obligations
We process personal data processed as a result of our legal obligations within the time limits set by these laws.
We must process personal data that is required by the legal regulation governing the tax and accounting
obligations of VRL (typically invoicing data and information about the provision of services) for the purposes of
accounting and the fulfillment of tax obligations. The processing period is 5 (five) years from the end of the
accounting period, in the case of documents relevant for VAT payments, it is 10 (ten) years from the end of the
tax period in which the performance took place.
4.3. Legitimate interests
We process personal data even after the termination of the Agreement for the protection of our legitimate
interests (i.e., defense against possible claims of the Parties or third parties, including before a court, for the
purposes of recording and proving consent to the terms and conditions and identification of persons dealing with
VRL on behalf of the Party) for the duration of the relevant limitation periods. If the relevant claim is not asserted,
this period is typically 5 (five) years from the termination of the Agreement.
4.4. Sending commercial messages
We send commercial communications as stated above, and we process personal data for these purposes, until
you unsubscribe from them in accordance with the procedure specified in paragraph 0 of this document.
4.5. Longer processing
Personal data may be processed even longer than stated above, in the event that a relevant reason for further
processing arises, typically an administrative or judicial proceeding is initiated for which the personal data are
relevant.
5.

What are your rights?

First of all, you have the right to ask us for access to your personal data, including making a copy of all your
personal data. You can do this by using the email listed in the header of this document.
Revocation of consent to processing: If we process your personal data on the basis of your consent, you can
revoke your consent to their processing at any time freely and free of charge, via the contact email listed above,
or otherwise, as stated elsewhere in this document. In this case, we will no longer process your personal data
processed on the basis of a consent.
In the case of personal data that is not processed on the basis of consent, it is not possible to revoke the consent
to processing. However, based on your request, we will always assess whether it is necessary to still process your
personal data for any of the above-mentioned purposes.
Your other rights:
We will always inform you about:

•

the purpose of personal data processing,

•

personal data, or categories of personal data that are the subject of processing,
including all available information about their source,

•

the nature of automated decision-making, including profiling, and information regarding the procedure
used, as well as the meaning and anticipated consequences of such decision-making for the data subject,

•

recipients, or categories of recipients to whom personal data has been or will be transferred, and in the
case of transfer of personal data to a third country, also on appropriate guarantees applicable to the
transfer to ensure the security of personal data,

•

the planned period for which personal data will be stored, or if it cannot be determined, the criteria
used to determine this period,

•

all available information about the source of personal data, if not obtained from you.

Your other rights include:
• ask us for an explanation,
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•

request that we remove the resulting situation, in particular it may be blocking, correction, addition,
restriction of processing or disposal of personal data (right to be forgotten),

•

request a copy of the processed personal data, or request personal data relating to you in a structured,
commonly used and machine-readable format, and transfer this data to another administrator, without
us preventing this in any way,

•

ask a question or complaint to the Office for Personal Data Protection,

•

object to the processing of personal data concerning you.

How we protect your personal data

We protect your data. The following security means are used for this in particular: implementation and
enforcement of internal regulations for the protection of personal data, anti-virus protection, firewalls,
encryption, control of access to personal data and authorization data, backups, physical means of protection and
others.
This Information on the processing of personal data is valid and effective from 18 June 2022.

