
Ochrana osobních údajů 

dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nové nařízení Evropské unie, které upravuje 
podmínky zpracování osobních údajů.  
 
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. 4. 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Toto nařízení stanovuje 
povinnosti při nakládání s osobními údaji a sjednocuje zásady a pravidla při 
ochraně osobních údajů v zemích EU. 

Pokud jste našim klientem, odběratelem novinek, uživatelem našich aplikací nebo 
návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. VR_MUSASHI UNLIMITED 
s.r.o. (dále jen „VR_MUSASHI“), zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. 

Prosím, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v 
souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce? 

VR_MUSASHI UNLIMITED s.r.o.., IČ: 28194331, se sídlem Na příkopě 583/15, Staré 
Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „VR_MUSASHI“) jsme zapsaní v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131981 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, kontaktní e-mail: 
info@vrmusashi.com, naše webové stránky: wwww.vrmusashi.com 

Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné 
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních 
údajů a GDPR, a tedy že: 

• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního 
důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné 
povinnosti či uděleného souhlasu, 

• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením 
zpracování osobních údajů, 

• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv 
podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

VR_MUSASHI sbírá údaje, které vznikají při používání našich služeb. 

Mezi ně mohou patřit: 
• Polohové údaje 

V závislosti na používaných službách nebo nastaveních a oprávněních 
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aplikace na zařízení můžeme sbírat údaje o vaší přesné nebo přibližné 
poloze, které určujeme podle GPS, IP adresy a Wi-Fi. 

• Údaje o používání  
Sbíráme údaje o tom, jak používáte naše služby. Mezi takové údaje patří 
data a časy používání, funkce aplikace nebo stránky, které jste si zobrazili, 
údaje o nestabilitě aplikace a jiných systémových aktivitách, typ prohlížeče 
a stránky nebo služby někoho jiného, které jste používali předtím, než jste 
začali pracovat s našimi službami. Tyto údaje v některých případech sbíráme 
přes cookies, webové signály nebo podobné technologie, které vytvářejí 
a předávají jedinečné identifikátory. 

• Údaje o zařízení  
Můžeme sbírat údaje o zařízeních, přes která používáte naše služby (včetně 
modelu zařízení, IP adresy, operačního systému a jeho verze, softwaru, 
názvů a verzí souborů, preferovaných jazyků, jedinečných identifikátorů 
zařízení, reklamních identifikátorů, sériových čísel, údajů o pohybu zařízení 
a údajů o mobilní síti). 

VR_MUSASHI používá sbírané údaje k poskytování, přizpůsobování, provozu 
a zlepšování našich produktů a služeb. To znamená, že údaje používá k interním 
činnostem, které jsou nutné k poskytování našich služeb – například k řešení 
softwarových chyb a provozních problémů, analýze dat, testování, výzkumu 
a sledování nebo analýze trendů v používání a aktivitě. 

Cookies 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho 
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření 
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj 
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout 
ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání 
osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu můžete nalézt 
například na následující adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/ 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

VR_MUSASHI vaše osobní údaje neprodává třetím stranám ani je s nimi nesdílí za 
účelem přímého marketingu třetích stran. 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, 
které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše 
vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a 
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich 
osobních údajů. 

Předávání dat mimo Evropskou unii 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 
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Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít 
některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: 
info@vrmusashi.com. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se 
zásadami zpracování osobních údajů. 
Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám 
doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo 
neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme 
vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale 
nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. 

Právo na přenositelnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme 
postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám 
informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní. 

Právo na výmaz (být zapomenut/a) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás 
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě 
vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích 
zpracovatelů. 

Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. 

V některých případech jsme vázány zákonnou povinností, a např. musím evidovat 
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy 
smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O 
dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte 
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, 
abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li náš klient 
nebo partner na základě našeho oprávněného zájmu. 

Pokud klientem nebo partnerem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě 
vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů odpovědí 
a uvedením NE v předmětu emailu. 
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Mlčenlivost 

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato 
mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho 
souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018. 
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