
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Provozovatel webových stránek www.fintele.cz („Webový portál“), společnost Pay4U s.r.o., IČO: 09994904, se 
sídlem Praha 6 - Veleslavín, Peštukova 232/6, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 346036 („Správce“), zpracovává osobní údaje fyzických osob, které využijí 
služby zpřístupněné prostřednictvím Webového portálu („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách 
zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese info@fintele.cz. 
 

2. Správce zpracovává osobní údaje, které subjekt údajů sám zadá při používání Webového portálu, tj. osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, telefonní operátor a e-mail subjektu údajů. 

 

3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely: 
3.1. poskytnutí služby zpřístupněné Webovým portálem („Účel 1“), tj. předání zadaných osobních údajů 

příjemci, společnosti RETAXA CZ, s.r.o. IČO: 29142750, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Rybná 716/24, 
PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203534 
(„Příjemce“); a 

3.2. určení, výkon nebo obhajobu případných právních nároků Správce, a to na základě existence 
oprávněného zájmu Správce („Účel 2“). 

3.3. zasílání obchodních sdělení, a to z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém 
marketingu („Účel 3“); k Účelu 3 jsou zpracovávány osobní údaje subjektu údajů v rozsahu telefonní číslo 
a e-mail. 
 

4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S 
ohledem na výše uvedené: 
4.1. k Účelu 1 budou osobní údaje zpracovávány do jejich předání Příjemci; 
4.2. k Účelu 2 budou osobní údaje zpracovávány po dobu do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího 

předání osobních údajů Příjemci. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve 
kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba 
zpracování osobních údajů k Účelu 2 před skončením takového řízení 

4.3. k Účelu 3 budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým 
zpracováním. 
 

5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou 
příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. 
 

6. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v elektronické formě. Osobní údaje nebudou předávány jiným 
příjemcům než Příjemci. 

 

7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Správcem mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva 
požadovat od Správce (a) přístup ke svým osobním údajům, (b) jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování. Subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku proti zpracování. Od 25. května 2018 mají subjekty 
údajů právo na přenositelnost údajů, a to za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

 

8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má 
právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána 
oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat 
stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

9. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem 
uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k poskytnutí služeb 
zpřístupněných Webovým portálem. 
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