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Zásady ochrany osobních údajů 
 

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018, a 

to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES. 
 

O nás 
 

BITEFFECT (dále jen „správce údajů“) představuje společnost B-efekt a.s., se sídlem 

na adrese Sokolovská 126/40, Karlín, 186 00 Praha; identifikační číslo společnosti: 

27245888. Pojmy jako „my“, „nás“, „nám“, „naše“ atd., které mohou být v zásadách 

ochrany osobních údajů použity, mají tentýž význam. Společnost BITEFFECT je 

poskytovatelem platebních služeb ve smyslu českého zákona č. 370/2017 Sb. o 

platebních systémech a provozuje platební systém Biteffect. 
 

Základní informace 
 

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále uváděné jako „zásady ochrany 

osobních údajů“) upravují způsob, jakým zpracováváme osobní údaje a jakým 

zajišťujeme jejich ochranu v rámci platebního systému Biteffect. Řídíme se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 

25. 5. 2018, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).  
2. Při zpracování osobních údajů dbáme na to, aby souvislosti se zpracováním 

osobních údajů nedošlo k poškození práv fyzických osob. Současně jsme 

povinni dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů a uplatňovat 

přiměřená opatření na ochranu právního řádu, demokratické společnosti a jejích 

specifických významných zájmů, jak je uvedeno dále.  
3. Podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(dále jen „zákon proti praní špinavých peněz“), jsme povinnou osobou. 

4. Podle § 7 a § 8 zákona proti praní špinavých peněz má povinná osoba 

zákonnou povinnost provádět identifikaci svých klientů v rozsahu níže 

uvedených osobních údajů s cílem zabránit zneužití finančního systému pro 

legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu a má rovněž 

povinnost provádět důkladnou kontrolu klientů v případech stanovených v § 9 

zákona proti praní špinavých peněz. 
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Zpracované osobní údaje 
 

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 ve 

smyslu nařízení GDPR jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje (dále jen „osobní 

údaje“) v následujícím rozsahu:  
o Křestní jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, místo 

narození, pohlaví 
 

o Trvalé nebo jiné bydliště a občanství, telefonní číslo, e-mailová adresa  
o Kopie identifikačních dokladů prokazujících vaši totožnost 
 

o U podnikajících fyzických osob: obchodní název, rozlišující nebo jiné 

označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby 

o Číslo bankovního účtu včetně jména držitele účtu 

o Údaje o realizovaných a zrušených platebních transakcích  
o Údaje o jakékoliv kreditní, debetní nebo jiné platební kartě včetně čísla 

PAN, datum vypršení platnosti a jméno držitele platební karty  
o Veškerá uskutečněná komunikace 
 

o Informace získané z dotazníků nebo podobných formulářů, o jejichž 

vyplnění můžete být požádáni  
o Adresa IP a časy, kdy byl přístroj připojen 
 

o Údaje o vašich návštěvách na našich webových stránkách, zejména 

údaje o operacích, lokalizaci, weblogy atd., jako jsou údaje o vašem 

chování na internetu  

(dále jen „osobní údaje“), 
 

za účelem plnění zákonných povinností správce údajů podle § 9 zákona o 

praní špinavých peněz. 
 

o Období zpracování osobních údajů je 10 let od provedení obchodu nebo od 

ukončení obchodního vztahu mezi vámi a správcem údajů (podle toho, co 

nastane později). Souhlasíte s tím, že jako subjekt údajů nemůžete tento 

souhlas odvolat.  
o Správce údajů je oprávněn poskytnout na vyžádání údaje příslušným státním 

orgánům a vy s tímto souhlasíte. 

o Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních 

údajů přinese vysoké ohrožení práv a svobod subjektu údajů, správce údajů 

vás o tomto porušení bude bez zbytečného odkladu informovat.  
o Jako subjekt údajů berete výše uvedené na vědomí a také berete na vědomí 

následující informace o svých právech. 
 

Informace o vašich právech 
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1. Pokud subjekt údajů požaduje informace o zpracování svých osobních údajů, je 

správce údajů podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů povinen mu tuto 

informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Vždy musejí být uvedeny 

informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích nebo 

kategoriích osobních údajů, které jsou zpracovávány, včetně všech dostupných 

informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování s ohledem na 

jeho využití pro rozhodování, pokud jsou na základě tohoto zpracování 

prováděny úkoly nebo učiněna rozhodnutí, jejichž obsah porušuje práva a 

oprávněné zájmy subjektu údajů, příjemce nebo kategorie příjemců. Správce 

údajů má právo požadovat za poskytnutí informací přiměřenou platbu, která 

nepřesahuje náklady nezbytné pro poskytování informací. Povinnost správce 

údajů poskytnout subjektu údajů informace, která je upravena § 12 zákona o 

ochraně osobních údajů, může být za správce údajů splněna zpracovatelem.  
2. Podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů smí každý subjekt údajů, který 

zjistil nebo se domnívá, že správce údajů či zpracovatel zpracovává jeho osobní 

údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů nebo 

v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účely, pro které jsou zpracovávány, a) požádat správce údajů nebo 

zpracovatele o vysvětlení, b) požádat správce údajů nebo zpracovatele o 

nápravu situace; to může zejména znamenat blokování, opravu, doplnění nebo 

vymazání osobních údajů. Pokud je požadavek subjektu údajů podle předchozí 

věty považován za oprávněný, musí správce údajů nebo zpracovatel okamžitě 

tuto chybu napravit. V případě, že v důsledku zpracování osobních údajů 

subjektu údajů došlo k hmotným škodám, bude uplatněn nárok podle zvláštních 

právních předpisů. Pokud při zpracování osobních údajů došlo k porušení 

zákonných povinností ze strany správce údajů nebo zpracovatele, jsou za toto 

porušení odpovědní společně a nerozdílně.  
3. Berete na vědomí, že ode dne nabytí účinnosti nařízení GDPR máte kromě výše 

uvedených práv upravených zákonem o ochraně osobních údajů další práva 

vyplývající z článků 15 až 23 nařízení GDPR, a to právo požadovat od správce 

údajů přístup k osobním údajům, které se vás týkají (včetně potvrzení o tom, zda 

se osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávají, nebo ne), právo požadovat 

opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů a právo 

vznášet námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále 

berete na vědomí, že máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, konkrétně u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  
4. Kontaktní údaje zástupce správce údajů, který má na starosti ochranu osobních 

údajů:  
o E-mail: as@biteffect.cz, tel. +420 774902277. 

 

5. Berete na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů obsahují veškeré 

informace poskytnuté subjektu údajů podle článku 13 nařízení GDPR. 
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Závěrečná ustanovení 
 

1. Dalším používáním funkcí platebního systému Biteffect vyjadřujete svou 

svobodnou, konkrétní, informacemi podloženou a jednoznačnou vůli, že 

souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů podle zásad ochrany 

osobních údajů, že jste byli řádně seznámeni s těmito zásadami a informováni 

o zpracování osobních údajů.  
2. V souladu s platnými právními předpisy máme právo zásady ochrany 

osobních údajů jednostranně měnit a vy s tímto oprávněním souhlasíte.  
3. Pokud zásady ochrany osobních údajů pozměníme, musíme vás o této 

změně předem informovat, a to e-mailem obsahujícím odkaz na nové znění 

zásad ochrany osobních údajů, odkud si je můžete vytisknout nebo stáhnout v 

elektronické podobě.  
4. Zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány v elektronické podobě a 

jsou k dispozici na webových stránkách společnosti B-Efekt na adrese 

biteffect.net.  
5. Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti od 1. června 2018. 


