
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
společnosti Notre Game s.r.o. 

se sídlem Pernerova 293/11, 186 00 Prague 8 - Karlín, Česká republika 
IČO: 04489039, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 248355, 

pro poskytování herní aplikace dostupné na www.scratchwars.com 
 

Správcem osobních údajů je společnost Notre Game s.r.o., se sídlem Pernerova 293/11, 186 00              
Prague 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 04489039, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C,                
vložka 248355, zastoupená Jiřím Mikolášem, jednatelem (dále jen „správce“ nebo „my“).  
Správce provozuje webové stránky www.scratchwars.com,  herní aplikaci Scratch Wars pro mobilní           
nebo obdobné koncové zařízení dostupnou v obchodech Google Play a AppStore a dále na              
www.scratchwars.com a e-shopy, prostřednictvím kterých zpracovává osobní údaje svých         
Registrovaných uživatelů, kteří souhlasili s podmínkami používání této aplikace, dostupné na téže           
webových stránkách.  
 
 

A. Zpracováváme osobní údaje, které jsi nám sdělil při registraci do aplikace Scratch Wars (Nick-              
přezdívka, země, e-mailová adresa, zvolené heslo). Při nákupu z Tržiště nebo Shopu odměn             
nám sděluješ své jméno, příjmení, doručovací adresu, zemi a e-mail, případně, abychom ti             
mohli zaslat objednané položky. Své osobní údaje nám také sděluješ, pokud nakupuješ zboží             
z našeho e-shopu dostupného z našich webových stránek www.scratchwars.com (sděluješ         
nám jméno, příjmení, doručovací adresu včetně uvedení země a e-mail a telefonní číslo).  

B. Uživatelské jméno (nick) a heslo budeš potřebovat ke každému přihlášení do Scratch Wars.            
V zájmu zachování bezpečnosti tvých osobních údajů je potřeba dodržovat základní          
bezpečnostní zásady. Uživatelské jméno a heslo ke svému účtu nesděluj jiným lidem, uchovej            
si jej ve svém soukromí, aby nedošlo k jeho zneužití.  

C. Máš právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme a další práva, která jsou               
uvedena v těchto zásadách o zpracování osobních údajů. Pokud budeš mít zájem využít svého             
práva a nebudeš si jistý, jak přesně postupovat, můžeš požádat o pomoc své rodiče a               
společně nás kontaktujte na e-mailu info@notre-game.com nebo písemně na adresu          
společnosti Notre Game s.r.o, se sídlem Pernerova 293/11, 186 00 Prague 8 – Karlín.  

D. Pokud jsi mladší 16 let nebo jsi ve své zemi považován za nezpůsobilého udělit souhlas se                
zpracováním osobních údajů, pak se ke Scratch wars musíš registrovat prostřednictvím tvých            
zákonných zástupců (zpravidla rodičů). 

 
Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují.  
 

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)      
2016/679; 

Obchodní sdělení zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná      
za účelem propagace služeb poskytovaných     
správcem;  

Osobní údaje jakékoliv informace o uživateli, na základě      
kterých lze uživatele přímo či nepřímo      
identifikovat; 

Registrovaný uživatel registrovaný k aplikaci Scratch Wars, jakož i       
k jiným souvisejícím službám, jakmile úspěšně     
ukončí registraci a vytvoří svůj uživatelský účet; 

Aplikace Sratch Wars je softwarová aplikace umožňují hraní hry      
Scratch Wars, správa sbírky karet a jejich fyzické        
skenování pomocí QR kódu, užívání služeb      
Tržiště, případně další služby, to vše poskytované       
Registrovaným uživatelům na webových    
stránkách www.scratchwars.com, anebo   
prostřednictvím herní aplikace Scratch Wars. 
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Subjekt údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje,        
nejčastěji půjde o Registrovaného uživatele nebo      
o potencionálního uživatele či zákazníka     
označován také jako „ty“; 

Zpracovatel vykonává činnosti Zpracování osobních údajů na      
základě smlouvy nebo jiného pověření pro      
správce; 

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s       
Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů,      
který je prováděn pomocí či bez pomoci       
automatizovaných postupů, jako je shromáždění,     
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,    
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,    
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření     
nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či      
zkombinování, omezení výmaz nebo zničení; 

Zvláštní kategorie osobních údajů takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém       
či etnickém původu, politických názorech,     
náboženském vyznání či filozofickém    
přesvědčení, členství v odborech, zdravotním     
stavu či o sexuálním životě nebo sexuální       
orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii      
údajů jsou považovány i genetické a biometrické       
údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem      
jedinečné identifikace fyzické osoby. 

 

1.KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V tomto článku zásad se dozvíš, kde zpracováváme tvé Osobní údaje a kde je získáváme.              
Nejčastěji budeme Osobní údaje získávat o tvém chování na webových stránkách           
www.scratchwars.com, při registraci ke službě Scratch Wars a jejím používání, ze           
sociálních sítí anebo při nákupu položek v Aplikaci (kterými mohou být také fyzické herní              
karty Scratch Wars) z Tržiště nebo prostřednictvím Shopu odměn dostupného z webových            
stránek www.scratchwars.com.  
 
Zpracováváme Osobní údaje Registrovaných uživatelů a určujeme cíle a prostředky zpracování.           
Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.  
 
Kategorie osobních údajů: ID do Aplikace Scratch Wars, otisk přihlašovacího hesla, jméno, příjmení,             
věk, e-mail, mobilní telefon, doručovací adresa včetně uvedení země, login k uživatelskému účtu,            
chování v uživatelském účtu, informace ze hry (tvůj status a úroveň, počet zbraní, hodnota herní              
měny, aj.), IP adresa, cookies, vybrané údaje poskytované obchody (appstore, google play). 
 
Dobrovolně poskytnuté Osobní údaje. Registrovaní uživatelé poskytují dobrovolně Osobní údaje,          
a to, jakmile se registruješ, užíváš jakékoliv služby Scratch Wars nebo třeba komunikuješ s podporou.  
 
Veřejně dostupné osobní údaje. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a             
vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které jsou dobrovolně poskytovány.  
 
Webové stránky. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíš a prohlížíš si naše webové              
stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naši webovou               
stránku, využívání služeb Shopu odměn, informace o tvém internetovém prohlížeči, operačním           
systému či nastavení tvého jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie tvého chování na webových              
stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíš. Informace o tvém chování na              
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našem webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované.  
 
Přistupuješ-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, případně            
prostřednictvím Aplikace, můžeme zpracovávat také informace o tvém mobilním zařízení (data o tvém             
mobilním telefonu, případné záznamy o selhání herní aplikace apod.) 
 
Aplikace. Můžeme sledovat, jak a kdy využíváš herní Aplikaci. Tyto informace mohou zahrnovat             
například IP adresu, čas, datum, použitý prohlížeč a akce, které jsi v rámci Aplikace provedl (třeba                
naskenování herních karet, tvé herní výsledky a postup v jednotlivých soutěžích nebo nákup             
zpoplatněné služby v Tržišti apod.). Dále máme přístup k informací, které tvoří tvůj uživatelský účet.  
 
Sociální sítě. Scratch Wars má profil na Facebooku, YouTube a Instagramu. Veškeré informace,             
sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou           
poskytnuty na vlastní nebezpečí. Nemůže uhlídat všechny uživatele sociálních sítí nebo dokonce            
poskytovatele těchto sítí. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných             
platforem.  
Současně můžeme prostřednictvím sociálních sítí cílit reklamu. Pokud nám k tomu udělíš souhlas, pak             
se bude jednat o personalizovanou reklamu podle tvých preferencí.  

2.     ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

V tomto článku se dozvíš, jaké jsou naše účely pro zpracování Osobních údajů, v jakých situacích              
pracujeme s Osobními údaji. 
 
Všechny zmíněné kategorie osobních údajů zpracováváme, neboť jsou nezbytné k naplnění níže           
uvedených účelů: 

Plnění smlouvy a péče o hráče 

Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je plnění smlouvy, resp. řádné poskytování služeb             
prostřednictvím Aplikace Scratch Wars. Jednoduše to, abys mohl mít v Aplikaci svůj účet a mohl hrát               
hru. To vše, včetně případné komunikace se zákaznickou podporou a vyřízení objednávek souvisejících             
zpravidla zpoplatněných služeb (např. nákup herní měny, nákup kouzla, směna odměny za herní měnu              
v Shopu odměn nebo Tržišti). 

Newsletter (obchodní sdělení) 

Zasíláme propagační e-maily nebo sms našim uživatelům k propagaci obdobných výrobků a služeb.            
Činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu propagovat obdobné výrobky a služby            
prostřednictvím přímého marketingu, avšak to jen do doby, než s tím příjemce vysloví nesouhlas nebo               
učiní námitku. Můžeme zasílat obchodní sdělení i na kontakty uživatelů nebo zákazníků, kteří se              
zasláním newsletteru vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní            
účely předem.  

Marketingové soutěže 

V případě výhry v marketingové soutěži může být součástí podmínek soutěže naše právo zaznamenat            
podobiznu výherce (foto, video), za účelem zajištění transparentnosti. Toto zpracování osobních údajů            
provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti           
marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti             
tomuto zpracování můžeš vznést námitku. V případě výhry v soutěži můžeme požadovat i další tvoje               
osobní údaje za účelem předání výhry.  

Fungování webových stránek a marketing 

Soubory cookies jsou malé soubory, které dočasně ukládají informace ve tvém prohlížeči a běžně              
slouží k rozlišování chování uživatelů na webu, k lepšímu fungování našeho webu (např., aby se se               
rychleji načítal), případně nám pomáhají měřit preference našich uživatelů, evidovat statistiky a            
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případně mohou sloužit k lepšímu cílení reklamy (tzv. marketingové cookies). Marketingové cookies           
nám umožňují zobrazovat reklamu na vybraných webových stránkách třetích osob nebo na některých             
sociálních sítích. Některé zpracování cookies může být považováno za zpracování osobních údajů. Více             
o souborech cookies, které zpracováváme nalezneš zde. 

Platební karty 

Nemáme údaje o platebních kartách, těmi disponuje pouze zabezpečená platební brána, resp.           
obchody Google play a APPSTORE a příslušná bankovní instituce. 

3. PLÁNOVANÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ 

V tomto článku se dozvíš, v jakých situacích budeme tvé Osobní údaje zpracovávat a jak             
dlouhou dobu. Tvoje Osobní údaje budeme zpracovávat, pokud se registruješ na našich            
webových stránkách nebo v herní Aplikaci. Pokud si fyzické herní karty či jiné položky             
zakoupíš za virtuální měnu “zlaťáky” z našeho Tržiště nebo za virtuální měnu “body” v             
Shopu odměn, musíme zpracovávat tvé Osobní údaje pro případné doručení objednávky           
a/nebo reklamaci. Tvoji adresu, jméno a příjmení potřebujeme také v případě, kdy            
vyhraješ fyzické karty jako odměnu v soutěži. Abychom tě informovali o aktuálním dění ve              
světě Scratch Wars, můžeme ti zasílat novinky e-mailem či sms.  
 
Pro účely plnění práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Správcem a Registrovaným uživatelem, a               
to po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, případně po dobu nutnou k plnění zákonných               
povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení                
smluvního vztahu se Subjektem údajů.  
Pro účely registrace a vedení uživatelského účtu mohou být zpracovány veškeré kategorie údajů             
těchto zásad zpracování osobních údajů, a to po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí tvého                
uživatelského účtu, pakliže o jeho zrušení nepožádáš dříve. 
Doba pro zpracování Osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení, jsou 3 roky od posledního               
aktivního prohlédnutí obchodního sdělení odběratelem, pakliže se z odběru Subjekt údajů z odběru             
neodhlásí dříve. 
Vezmi prosím na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.),                  
povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění                
uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu,           
fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží. 
Ostatní osobní údaje, které vyžadují tvůj souhlas a nevztahuje se na ně zákonná povinnost uchování,               
budou uchovány po dobu 3 let, pokud nebude souhlas odvolán dříve. 

4.TECHNICKÁ, BEZPEČNOSTÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

Máme zájem na zajištění bezpečí tvých Osobních údajů. Snažíme se používat           
bezpečnostní certifikáty a taková opatření, která brání k jejich zneužití hackery. Proto           
prosím chraň své přístupové údaje Registrovaného uživatele a nesděluj je dalším osobám.            
Pokud bys předal své přístupové údaje další osobě, mohla by nakládat s tvými Osobními             
údaji v účtu Registrovaného uživatele a tak zneužít například Tržiště či Shop odměn, nebo             
ukrást karty. 
 
Aplikace splňuje přísné požadavky na zabezpečení podle GDPR a usiluje o to, aby tyto požadavky               
respektovali také Registrovaní uživatelé. 
 
Technická a bezpečnostní opatření. Úkolem vývojářů a bezpečnostních techniků je navrhovat           
pouze takové prostředí Aplikace, aby poskytované služby byly bezpečné. Stránky          
www.scratchwars.com jsou na zabezpečeném protokolu https, dále používáme Let's Encrypt certifikát           
pro ověření důvěryhodnosti domény.  
Nemůžeme zveřejnit všechny detaily a okolnosti technické povahy, kterými chrání herní aplikaci a             
Osobní údaje, které v ní zpracováváme. Zveřejněním detailů by mohlo dojít k usnadnění cesty těm,               
kteří by o prolomení systémů a bezpečnostních bariér mohli usilovat. V rámci smluvního nastavení se              
zpracovateli poskytuje Registrovaným uživatelům a zákazníkům dostatečné záruky pro zajištění          
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integrity, důvěrnosti a dostupnosti údajů. Správce vyvíjí maximální úsilí, aby herní aplikace poskytovala             
ochranu dat Registrovaných uživatelů a zákazníků před jakýmkoli neoprávněným nebo protiprávním           
nabytím, přístupem, používáním, zveřejněním nebo zničením.  
Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni            
mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně interního            
informačního systému Google Cloud Platform jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří             
různými způsoby. Informační systém eviduje logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých           
zaměstnanců k jednotlivým databázími. 

5.PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM 

Abychom dosáhli nejvyššího uživatelského zážitku ze hry a jiných služeb poskytovaných v Aplikaci,            
spolupracujeme s jinými osobami, které nám pomáhají. Máme zájem na maximální ochraně tebou            
svěřených Osobních údajů, proto dodržujeme přísná pravidla, pokud využíváme spolupráce s jinými           
osobami. 
Osobní údaje správce předává pouze následujícím subjektům: 
Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými má uzavřenou písemnou          
smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my vám. Jedná se pouze Zpracovatele,               
kteří jsou ze zemí EU nebo ze zemí bezpečných podle rozhodnutí Evropské Komise. Všichni tito              
partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům,              
než ke kterým jim je správce zpřístupnil. 
 

o osoby, které administrují Aplikaci za účelem kontroly dodržování podmínek služby a zajištění            
bezproblémového fungování služby vůči Uživatelům; 

o osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy používání naší Aplikace; 
o osoby, které pro nás zajišťují technický provoz Aplikace či autoři technologií, které pro naše              

služby využíváme; 
o osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu Aplikace a toto zabezpečení             

také pravidelně testují. 
Na vyžádání zpřístupníme podrobný seznam zpracovatelů.  
Používáme cloudová řešení v rámci Google cloud platform, provozované společností Google Ireland           
Limited, IČ: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 
Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to            
vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu               
v soudních sporech.  

6.PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Naše zpracování Osobních údajů ti zakládá celkem 6 práv, která můžete u nás uplatnit emailem na                
info@notre-game.com. 
 
Je možné nás požádat o přístup k Osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení                 
Zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony               
na ochranu osobních údajů. Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku              
proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo              
nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což správce         
nečiní). 
 
Usilujeme o to, abychom žádostem neprodleně dokázali vyhovět. Nicméně mohou nastat okolnosti, za             
kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných           
osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené               
rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k            
ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv Subjektů údajů. 

6.1.Právo na přístup k osobním údajům 

Dle čl. 15 GDPR budeš mít právo na přístup k Osobním údajům, které zahrnuje právo získat od                 
správce:  
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● potvrzení, zda zpracovává Osobní údaje, 
● informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích, kterým          

Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva            
požadovat od správce opravu nebo výmaz Osobních údajů týkajících se Subjektu údajů nebo             
omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost            
u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů, pokud            
nejsou získány od Subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování,           
včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, 

● v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii Osobních údajů. 
V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený             
poplatek. 

6.2.Právo na opravu nepřesných údajů 

Dle čl. 16 GDPR máš právo na opravu nepřesných Osobních údajů. Rovněž máš povinnost oznamovat               
změny svých Osobních údajů (např. evidence uživatelského profilu). Zároveň jsi povinen poskytnout            
součinnost, bude-li zjištěno, že Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme            
bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. 

6.3.Právo na výmaz 

Dle čl. 17 GDPR máš právo na výmaz Osobních údajů, které se tě týkají, pokud neprokážeme                
oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění            
automatické anonymizace či výmazu Osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž                
byly zpracovávány.  

6.4.Právo na omezení zpracování 

Dle čl. 18 GDPR máš do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budeš popírat                
přesnost Osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáš námitku proti jejich zpracování. 

6.5.Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování 

Dle čl. 19 GDPR máš právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení Zpracování osobních                
údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu Osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s             
výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.  

6.6.Právo na přenositelnost osobních údajů 

Dle čl. 20 GDPR máš právo na přenositelnost údajů, které se tě týkají a které jsi poskyt správci, ve                   
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto             
údajů jinému správci. 
Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete Osobní            
údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máš právo získat takové údaje ve             
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze            
údaje předat i tobě určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a               
bude možné ji autorizovat. 
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích                
osob, nelze tvé žádosti vyhovět. 

6.7.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Dle čl. 21 GDPR máš právo vznést námitku proti Zpracování jeho osobních údajů z důvodu               
oprávněného zájmu. 
V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad              
tvými zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného             
odkladu. 
Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme           
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zpracování bez zbytečného odkladu. 

6.8.Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se Zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv             
odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. 
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením tvého webového prohlížeče. 

6.9.Automatizované individuální rozhodování včetně profilování 

Máš právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném          
zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem               
významně dotklo. Uvádíme však, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského           
posouzení s právními účinky pro Subjekty údajů  ve smyslu čl. 22 GDPR. 

7.ZÁVĚR  

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím registračního formuláře služby ScratchWars vyjadřuješ svůj         
souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Zaškrtnutím souhlasu dále vyjadřujete, že sis tyto              
Zásady ochrany osobních údajů přečetl, že s nimi souhlasíš a že je v celém rozsahu přijímáš. 
 
Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů stran našich Zásad zpracování osobních údajů na nás prosím kontaktuj             
prostřednictvím e-mailu info@notre-game.com.  
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 24.3.2020 
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