Zásady ochrany osobních
údajů společnosti BadFly
Interactive
Vaše soukromí je pro nás důležité. Proto jsme vytvořili Zásady ochrany osobních údajů, které
obsahují veškeré informace o tom, jakým způsobem můžeme my nebo kterýkoliv z našich
partnerů shromažďovat, používat, zveřejňovat, přenášet a ukládat vaše údaje při hraní našich her
na různých platformách. Chtěli bychom upozornit na to, že společnost BadFly Interactive sama o
sobě žádné osobní údaje neshromažďuje. Přesto však mohou být při hraní našich her některé
vaše osobní údaje shromažďovány prostřednictvím našich partnerů a sdíleny s námi, abychom
vám mohli lépe sloužit a vylepšovat naše hry.
Věnujte nám chvíli a seznamte se se všemi způsoby ochrany osobních údajů, které se týkají
hraní našich her, a obraťte se na nás v případě jakýchkoliv dotazů.
1. Definice související se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti BadFly Interactive
Zákazník je osoba, která si stáhla mobilní verzi našich her, zakoupila si naše hry pro jiné platformy
nebo navštívila naše online weby, fóra a chaty. Na pojem zákazník se zároveň vztahuje i definice
subjektu údajů dle nařízení GDPR.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková osoba, kterou lze
přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména pomocí odkazu na identifikátor, jako je např.
jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů
specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu této fyzické osoby.
Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán jiný
než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým dohledem správce nebo
zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.
Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a způsoby zpracování osobních údajů.
Jsou-li účely a způsoby tohoto zpracování určeny právem Unie nebo jejího členského státu, lze
Správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování stanovit na základě právních předpisů Unie
nebo jejího členského státu.
Zpracovatel je subjekt, který zpracovává údaje jménem Správce osobních
údajů.

2. Společnost BadFly Interactive
BadFly Interactive, a.s. je společnost, která vyvíjí a vydává hry pro různé typy zařízení, jako např.
PC/Mac, Android/iOS, XboxOne/PS4 a VR. BadFly Interactive a.s. vytváří hry, které jsou vydávány
prostřednictvím různých platforem a reklamních technologií vlastněných různými partnery,
například vydavateli a správci reklam. Když zákazníci hrají hry vyvinuté společností BadFly
Interactive, mohou vydavatelé třetích stran a správci reklam shromažďovat určité osobní údaje
hráčů, jako např. jméno, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, datum
narození, číslo mobilního telefonu, informace z profilu zákazníka na sociálních sítích a další osobní
nebo neosobní údaje.
Naše kontaktní údaje:
BadFly Interactive, a.s.
DIČ: 03300897
Adresa:
Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
Země:
Česká republika
3. Jaké osobní údaje společnost BadFly Interactive využívá?
Společnost BadFly Interactive může používat osobní údaje zákazníka, jako např. soubory
protokolu serveru, webový maják (beacon), soubory cookies a sledovací pixely. Další technologie,
které můžeme požadovat od našich partnerů třetích stran, se používají k analýze určitých typů
informací. Jedná se o soubory cookies, IP adresy (také pro účely určení přibližné geografické
polohy zákazníka), ID mobilního zařízení nebo jiné identifikátory, typy prohlížečů, jazyk prohlížeče,
informace předávané z prohlížeče zákazníka, odkazující a výstupní stránky a adresy URL, typ
platformy, počet kliknutí, informace o médiích zákazníka, jeho periferním hardwaru, softwaru
nebo o aplikacích nainstalovaných v zařízení, názvy a typy domén, vstupní stránky, zobrazené
stránky a jejich pořadí, datum a množství času stráveného na konkrétních stránkách, další
informace o používání internetu a webových stránek, informace o stavu hry a datu a čase
stráveném na webech nebo při hrách společnosti BadFly Interactive, informace o tom, jak
zákazníci hru používají, včetně metrik a statistik hry, využití funkcí a historie nákupů. Jejich
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro účely oprávněných zájmů správce údajů.
Společnost BadFly Interactive může získat přístup k osobním údajům zákazníka také díky jeho
aktivnímu souhlasu, který společnost BadFly Interactive získala na základě:
A.

e-mailové komunikace

B.

přihlášení prostřednictvím online marketingového nástroje MailChimp.

Společnost BadFly Interactive, a.s. může sdílet některé osobní údaje zákazníka shromážděné
pomocí nástrojů svých partnerů pouze s aktivním souhlasem zákazníka, který partnerům
společnosti BadFly Interactive poskytl.
Společnost BadFly Interactive smí používat, ukládat a analyzovat osobní údaje zákazníků na
základě jejich aktivního souhlasu, a to za účelem plnění smlouvy nebo pro účely oprávněných
zájmů správce údajů, aby mohla:
•

Poskytovat zákazníkům nové produkty, funkce, vylepšení, speciální nabídky, možnosti
upgradu a reklamy, které nejlépe vyhovují jejich potřebám a profilu zákazníka;

•

Poskytovat jim veškeré služby nebo funkce související s podporou našich zákazníků;

•

Informovat je o novinkách, reklamních akcích a událostech;

•

Sledovat používání našich webových stránek a aplikací a shromažďovat statistiky, které
nám pomáhají dozvědět se více o herních preferencích, porozumět tendencím trhu a
poskytovat zákazníkům nabídky a oznámení během hry za účelem zlepšení jejich herní
zkušenosti;

•

Chránit před podváděním nebo podvodem nebo jiným narušením bezpečnosti;

•

Určit jurisdikci, ve které se nacházíte, aby mohla stanovit, které zákony se na vás vztahují;

•

Řešit technické problémy za účelem ověřování, přizpůsobit aktualizace svých her a
zajistit správné fungování svých produktů a služeb.

Níže jsou uvedeny způsoby, jakými je shromažďování konkrétních informací aplikováno na
všechny zákazníky společnosti BadFly Interactive v rámci určité platformy a hry společnosti BadFly
Interactive a jak mohou zákazníci toto shromažďování odmítnout.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou zákony platnými v České republice.
4. Osobní údaje shromažďované našimi partnery
Apple Inc.
Při hraní mobilní verze našich her stažených z obchodu iTunes Apple Store můžete být
požádáni o poskytnutí svých osobních údajů společnosti Apple Inc. nebo jakémukoliv subjektu,
který je společnosti Apple přidružený. Společnost Apple a její přidružené subjekty mohou tyto
osobní údaje mezi sebou navzájem sdílet a používat je v souladu se svými Zásadami ochrany
osobních údajů. Mohou je také kombinovat s dalšími informacemi za účelem poskytování svých
produktů, služeb, obsahu a reklamy a jejich vylepšování.
Společnost Apple může shromažďovat a uchovávat následující osobní údaje zákazníka:

•

Informace o aktivitách zákazníků na svých webových stránkách, ve službách iCloud, ve
svém iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store pro Apple TV a iBooks Store, a
informace ze svých dalších produktů a služeb. Tyto informace jsou shromažďovány a
využívány k tomu, aby nám pomohly poskytovat více užitečných informací našim
zákazníkům a zjistit, které části našich webových stránek, produktů a služeb jsou
nejzajímavější.

•

Podrobnosti o tom, jak využíváte jejich služby, včetně vyhledávacích dotazů. Tyto
informace mohou být použity ke zvýšení relevance výsledků poskytovaných službami
společnosti Apple. S výjimkou malého množství případů, kdy je potřeba zajistit kvalitu
našich služeb přes internet, nebudou tyto informace spojovány s IP adresou zákazníků.

•

S vaším výslovným souhlasem mohou shromažďovat údaje o tom, jak
používáte své zařízení a aplikace, které nám mohou pomoci naše aplikace
(hry) zlepšovat.

Společnost Apple bere bezpečnost osobních údajů našich zákazníků velmi vážně. Online služby
společnosti Apple, jako je např. Apple Online Store a služba iTunes Store, chrání vaše osobní
údaje během přenosu pomocí šifrování, jako např. Transport Layer Security (TLS). Při uchovávání
vašich osobních údajů používá společnost Apple počítačové systémy s omezeným přístupem
umístěné na zařízeních využívajících fyzická bezpečnostní opatření. Na úložišti iCloud jsou údaje
uloženy v zašifrované podobě a to samé platí i v případě použití úložiště třetích stran.
Další informace o tom, jak společnost Apple Inc. shromažďuje a používá osobní údaje svých
zákazníků a jak změnit nastavení ochrany osobních údajů při používání jejích služeb, stránek a
aplikací, naleznete pod níže uvedeným odkazem:
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
Google
Při hraní mobilní verze našich her stažených z aplikace Obchod Google Play můžete být
požádáni o poskytnutí osobních údajů společnosti Google nebo jakémukoliv subjektu, který je
společnosti Google přidružený. Společnost Google a její přidružené subjekty mohou tyto
osobní údaje mezi sebou navzájem sdílet a používat je v souladu se svými Zásadami ochrany
osobních údajů. Mohou je také kombinovat s dalšími informacemi za účelem poskytování a
vylepšování svých produktů, služeb, obsahu a reklamy.
Informace, které společnost Google shromažďuje, a způsob, jakým je používá, závisí na tom, jak
využíváte její služby a jak si změníte Nastavení ochrany soukromí společnosti Google.
Pokud nejste přihlášeni k účtu Google, shromažďuje společnost Google údaje pomocí
jedinečných identifikátorů spojených s používaným prohlížečem, aplikací nebo zařízením. Když

přihlášeni jste, společnost Google shromažďuje informace také, ukládá je na váš účet Google
a zachází s nimi jako s osobními údaji.
Společnost Google shromažďuje informace o aplikacích, prohlížečích a zařízeních, kde Google
používáte, a poskytuje zákazníkům funkce, jako jsou automatické aktualizace služeb nebo vypnutí
obrazovky, když zákazníkovi dochází baterie. Získané informace obsahují jedinečné identifikátory,
typ a nastavení prohlížeče, typ a nastavení zařízení, operační systém, informace o mobilní síti
včetně jména operátora a telefonního čísla, a čísla verze aplikace. Společnost Google také
shromažďuje informace o tom, jak se aplikace, prohlížeče a zařízení zákazníků navzájem ovlivňují
s jejími službami, včetně IP adres, zpráv o selhání, aktivity systému, data, času a URL adres
odkazujících na zdroj vašeho požadavku.
Společnost Google tyto informace shromažďuje, když aplikace stažená z Obchodu Google Play ve
vašem zařízení kontaktuje naše servery nebo když služba kontroluje dostupnost automatických
aktualizací. Pokud používáte aplikace Google na zařízení se systémem Android, kontaktuje vaše
zařízení pravidelně servery společnosti Google a poskytuje jim informace o zařízení a připojení
k našim službám. Jedná se o informace, jako např. typ zařízení, jméno operátora, zprávy o selhání
a nainstalované aplikace.
Na základě informací, které společnost Google shromažďuje, zlepšuje bezpečnost a spolehlivost
svých služeb. Týká se to odhalení, prevence podvodu a reakce na něj, zneužití, bezpečnostních rizik
a technických problémů, které by mohly poškodit společnost Google, naše uživatele nebo
veřejnost.
Společnost Google používá pro tyto účely různé technologie pro zpracování informací,
např. automatizované systémy pro analýzu obsahu, takže může zákazníkům poskytnout
výsledky vyhledávání, personalizované reklamy nebo jiné funkce přizpůsobené tomu, jak
využíváte její služby. Společnost Google dále analyzuje obsah, a to za účelem odhalení
zneužití, jako je např. spam, malware a nelegální obsah. Google také používá algoritmy,
podle kterých rozpoznává v údajích vzorce. V závislosti na nastavení vašeho účtu může být
vaše aktivita spojena s vašimi osobními údaji na jiných stránkách a v jiných aplikacích, aby
tak mohly být vylepšovány služby Google a reklamy, které Google zobrazuje.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Google používá vaše informace a jak můžete
chránit své soukromí, klikněte na níže uvedený odkaz:
https://policies.google.com/privacy
Valve Corporation
Vytvořením účtu Steam a hraním her ve verzi PC/Mac a VR pomocí webových stránek, produktů
a služeb společnosti Valve Corporation poskytujete své osobní údaje společnosti Valve
Corporation nebo jakémukoliv subjektu, který je společnosti Valve přidružený. Společnost Valve

a její přidružené subjekty mohou tyto údaje mezi sebou navzájem sdílet a používat je v souladu
se svými Zásadami ochrany osobních údajů. Mohou je také kombinovat s dalšími informacemi za
účelem poskytování a vylepšování svých produktů, služeb, obsahu a reklamy.
Společnost Valve Corporation může použít osobní údaje, které jí zákazníci poskytnou, aby jim
mohla zasílat informace o společnosti Valve, včetně novinek o aktualizacích produktů, soutěžích
a akcích, a jiných propagačních materiálů, ale pouze v případě, že uživatelé se zasíláním
takovýchto sdělení souhlasí. Společnost Valve nebude bez vašeho souhlasu sdílet pro
marketingové účely žádné osobní údaje se třetími stranami, jako je např. společnost BadFly
Interactive.
Když si vytvoříte účet Steam, shromažďuje společnost Valve e-mailovou adresu, uživatelské jméno
zákazníka a pokud s tím zákazník souhlasí, pak i jeho jméno a příjmení. V závislosti na nastavení
zákazníka souhlasíte s tím, že některé z těchto informací může být možné dohledat a mohou být
dostupné ostatním uživatelům ve službě Steam. Společnost Valve není povinna zachovávat
soukromý

charakter

osobních

údajů,

které

zákazník

zpřístupní

ostatním

uživatelům

prostřednictvím služby Steam nebo jiného softwaru společnosti Valve, například v chatu ve hře pro
více hráčů nebo v jiných veřejných funkcích.

Společnost Valve Corporation může zveřejnit osobní údaje, aby vyhověla soudním příkazům
nebo zákonům, které vyžadují, aby byly tyto informace zveřejněny. V případě reorganizace,
prodeje nebo fúze může společnost předat osobní údaje příslušné třetí straně se souhlasem
zákazníka, pokud to vyžaduje zákon.
Společnost Valve dává zákazníkům možnost, že jim bude e-mailem zasílat reklamní sdělení.
Zákazníci se mohou z odběru těchto sdělení odhlásit.
Osobní údaje poskytnuté společnosti Valve budou shromažďovány, zpracovávány a ukládány
společností Valve Corporation ve Spojených státech. Společnost Valve podnikla přiměřené kroky
k ochraně informací, které s ní zákazníci sdílí, mezi které patří mimo jiné např. nastavení procesů,
zařízení a softwaru, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k těmto informacím nebo jejich
zveřejnění.
Více informací o tom, jak společnost Valve Corporation shromažďuje a používá údaje našich
zákazníků na základě toho, jak využívají jejich stránky, produkty a služby, naleznete pod níže
uvedeným odkazem:
https://store.steampowered.com/privacy_agreement/
Microsoft
Při hraní konzolových verzí našich her s využitím online webů, produktů a služeb společnosti
Microsoft poskytujete své osobní údaje společnosti Microsoft nebo jakémukoliv subjektu, který

je společnosti Microsoft přidružený. Společnost Microsoft a její přidružené subjekty mohou tyto
údaje mezi sebou navzájem sdílet a používat je v souladu se svými Zásadami ochrany osobních
údajů. Mohou je také kombinovat s dalšími informacemi za účelem poskytování a vylepšování
svých produktů, služeb, obsahu a reklamy.
Při hraní konzolových verzí našich her publikovaných v obchodě Xbox Store nebo Xbox Live může
společnost Microsoft jako náš partner automaticky shromažďovat údaje o tom, jak využíváte svou
konzoli Xbox. Jedná se např. o tyto údaje:
•

Jaké hry hrajete, statistiky her a výsledků, zakoupené položky a získaný obsah, pokud se
přihlásíte a odhlásíte.

•

Údaje o výkonu vaší konzole Xbox, vašeho zařízení a síťového připojení, včetně
případných chyb hardwaru a softwaru.

•

Pokud používáte konzoli Xbox se senzorem Kinect, jsou to údaje ze senzoru Kinect.

Více informací o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje osobní údaje zákazníků na základě
toho, jak využívají jejich stránky, produkty a služby, a jak to lze odmítnout, naleznete pod níže
uvedeným odkazem:
https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement
Sony Interactive Entertainment
Při hraní verzí her pro konzole, které jsou zveřejněné na internetových stránkách společnosti
Sony Interactive Entertainment, poskytujete své osobní údaje společnosti Sony Interactive
Entertainment nebo jakékoli společnosti, která je ke společnosti Sony přidružená. Společnost
Sony Interactive Entertainment a její přidružené subjekty mohou tyto údaje mezi sebou
navzájem sdílet a používat je v souladu se svými Zásadami ochrany osobních údajů. Mohou je
také kombinovat s dalšími informacemi za účelem poskytování a vylepšení svých produktů,
služeb, obsahu a reklamy.
Při hraní konzolových verzí našich her, které vydala společnost Sony Interactive Entertainment,
může tato třetí strana automaticky:
•

Získat přístup k informacím o tom, jak tyto hry na svém zařízení používáte, a ukládat je,
včetně offline her (viz kapitolu s názvem „Konzole a jiná zařízení“ v jejich Zásadách o
ochraně osobních údajů).

•

Zaznamenávat vaši aktivitu na svých herních serverech.

•

Přijímat identifikátory zařízení a účtů, jako je Online ID ve službě PlayStation Network a ID
účtu, a informace o tom, jak používáte naše online hry, se kterými hráči hrajete, že jste
přeskočili překážku nebo dokončili úkol, že jste se na mapě přesunuli do jiné oblasti a jak
dlouho se v určité oblasti zdržíte.

Více informací o tom, jak společnost Sony Interactive Entertainment shromažďuje osobní údaje

zákazníků na základě toho, jak využívají jejich stránky, produkty a služby, a jak to lze odmítnout,
naleznete pod níže uvedeným odkazem:
https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/

5. Kdo je správcem údajů ve hrách společnosti BadFly Interactive?
Správce údajů Unity Ads
Společnost BadFly Interactive, a.s. umožňuje správci reklam třetí strany Unity Ads shromažďovat
některé osobní údaje, jako např. herní údaje a údaje o zařízení, s cílem optimalizovat herní
zkušenost hráčů a nabízet jim personalizované reklamy na základě jejich chování při hře, když
hrají mobilní hry, které jsou zdarma. Služba Unity Ads shromažďuje data, jako např. typ zařízení,
země, jazyk zařízení, chování a nákupy při hře, IP adresa, identifikátor inzerce společnosti Apple
(IDFA) a inzertní ID služby Google Play. Tyto informace pomáhají společnosti BadFly Interactive
upravovat hry na míru a pomáhají službě Unity Ads, aby našim zákazníkům poskytovala reklamy
navržené přímo pro konkrétní typy zařízení, jazyky hráčů a herní preference. Vzhledem k tomu, že
reklamní služba Unity dbá na odpovědné shromažďování a využívání údajů hráčů, zvyšuje ochranu
osobních údajů všech našich zákazníků. Zákazníci mají v každé hře možnost shromažďování svých
údajů kdykoliv odmítnout. Služba Unity Ads také poskytuje všem našim zákazníkům přístup
k Zásadám ochrany osobních údajů služby Unity Ads, kde si mohou změnit nastavení ochrany
svých osobních údajů, kdykoli uvidí reklamu. Pokaždé, když se ve hře objeví reklama služby Unity
Ads, mohou zákazníci zobrazit a změnit nastavení ochrany svých osobních údajů pomocí ikony
Info “ℹ” na této reklamě.
Hráčům, kteří shromažďování svých údajů odmítnou, se budou reklamy zobrazovat i nadále, ale
tyto reklamy budou náhodné a zákazníkovi (hráči) nebudou přizpůsobené na míru. Údaje
zákazníka vztahující se k jednotlivým hrám budou vymazány.
6. Informace a údaje používaná v rámci PR společnosti BadFly Interactive, reklamní a jiné
propagační kampaně
Společnost BadFly Interactive, a.s. chce své zákazníky (hráče), celosvětová média a herní
recenzenty informovat o nejdůležitějších novinkách, své tvorbě, speciálních nabídkách
a událostech, kterých se účastní, a proto využívá určité marketingové nástroje a nástroje
elektronického obchodování, aby se v rámci herního průmyslu a herního trhu více zviditelnila.
Tyto PR a marketingové nástroje neposkytují společnosti BadFly Interactive žádné osobní údaje
zákazníka. Někteří z nich však mohou shromažďovat, ukládat a používat osobní údaje zákazníka,
aby nám mohli posílat zprávy s hodnocením efektivity našich kampaní.

Jaké nástroje používáme k tomu, abychom vás informovali a abychom se zviditelnili?

Online marketingový nástroj MailChimp
Společnost BadFly Interactive, a.s. využívá službu PR a marketingového nástroje s názvem
MailChimp na webových stránkách http://www.mailchimp.com, které poskytuje The Rocket
Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnost BadFly Interactive používá tento nástroj pro
online marketing k rozesílání novinek o společnosti BadFly Interactive na e-mailové adresy svých
zákazníků, médií a recenzentů ve formě hromadných e-mailů, a to na základě jejich aktivního
souhlasu ve formě přihlášení k jejich pravidelnému odběru nebo ve formě jednorázového
požadavku, který od nich společnost BadFly Interactive obdržela prostřednictvím již zaslaných
reklamních sdělení, nebo zadáním požadavku na webových stránkách společnosti BadFly
Interactive, který je následně přeposlán na e-mailovou adresu support@badflyinteractive.com.
Tento nástroj také poskytuje společnosti BadFly Interactive zprávu o účinnosti reklamních
kampaní. Údaje sdílené se společností BadFly Interactive osobně neidentifikují žádného z našich
odběratelů. Společnost BadFly Interactive, a.s. využívá službu MailChimp k rozesílání novinek,
speciálních nabídek, reklamních dárků, newsletterů s novinkami z oblasti herního průmyslu
a o našich produktech nebo aby zákazníky pozvala na své akce a setkání.
Každý e-mail odeslaný prostřednictvím online marketingového nástroje MailChimp poskytuje
zákazníkům aktivní možnost přihlásit se, nebo se odhlásit, aby se mohli rozhodnout, zda chtějí od
společnosti BadFly Interactive dostávat e-mailem další PR a marketingová sdělení. Zákazník může
kdykoliv změnit svůj názor a může odběr těchto e-mailů zrušit díky možnosti aktivního odhlášení,
která je k dispozici v každém e-mailu společnosti BadFly Interactive. Společnost BadFly Interactive
může ukládat a používat e-mailové adresy odběratelů, aby mohla vylepšovat své marketingové
služby, reklamní kampaně a herní produkty.
Když společnost BadFly Interactive použije online marketingový nástroj MailChimp, může
MailChimp shromažďovat, ukládat a analyzovat některé osobní údaje účastníka uvedené
v kapitole Zásad ochrany osobních údajů služby MailChimp s názvem 5. Informace, které
shromažďujeme, a to konkrétně v odstavci nazvaném (g) Informace z jiných zdrojů, jako jsou
např. demografické informace, informace o zařízení (např. IP adresy), poloha a údaje o chování
online (např. informace o tom, jak účastníci využívají webové stránky sociálních médií, informace
o zobrazených stránkách, výsledcích vyhledávání a odkazech).
Služba Mail Chimp tyto informace používá samostatně nebo v kombinaci s dalšími informacemi,
které shromažďuje, aby zlepšila svou schopnost poskytovat společnosti BadFly Interactive
relevantní marketingové údaje a zprávy a vyvíjet relevantnější marketingové a PR nástroje, funkce
a služby a mohla je poskytovat společnosti BadFly Interactive. Tyto informace se používají např.

k vývoji sociálních profilů, což je nástroj, který společnosti BadFly Interactive pomáhá získávat
informace o svých odběratelích a umožňuje jí distribuovat relevantnější obsah, o který mají
zákazníci, média a recenzenti zájem.

7. Informace zveřejněné v online chatovacích místnostech, na blogu a fórech společnosti
BadFly Interactive
Informace, které uživatel webových stránek společnosti BadFly Interactive zveřejní v online
chatovacích místnostech, blozích, diskuzních fórech, uživatelských profilech nebo v podobných
fórech na webových stránkách společnosti BadFly Interactive, jsou považovány za veřejné.
Uživatelé by si měli být vědomi toho, že jakékoli osobní údaje, které při těchto veřejných
činnostech uvedou, mohou číst, shromažďovat či používat i ostatní uživatelé těchto fór.
Společnost BadFly Interactive není zodpovědná za osobní údaje, které uživatelé dobrovolně
zveřejní.
8. Pravidla týkající se dětí
Zákazníci musí vzít na vědomí hodnocení her podle vhodnosti pro určité věkové skupiny, které
platí v dané zemi a které je uvedeno v popisu našich her. Jedná se např. o ratingový systém ERSB,
PEGI, USK. Nikomu, kdo nedosahuje uvedeného věkového limitu, vědomě neumožňujeme
používat naše služby a hrát naše hry. Pokud nedosahujete věkové hranice platné pro vaši zemi,
která je uvedena v popisu hry, neposílejte nám o sobě žádné informace, ani své jméno, adresu,
telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud bychom se dozvěděli, že jsme neúmyslně
shromáždili osobní údaje od nezletilého uživatele, co nejdříve tyto údaje vymažeme. Pokud se
domníváte, že bychom mohli mít informace o nezletilém uživateli, obraťte se na nás na adrese
support@badflyinteractive.com.
9. Bezpečnost vašich údajů
Společnost BadFly Interactive provádí přiměřená bezpečnostní opatření, která chrání bezpečnost
údajů svých zákazníků online i offline. Společnost BadFly Interactive přijímá přiměřená opatření
proti možnému narušení bezpečnosti zákaznických databází a záznamů, ale nemůže zaručit, že
k neautorizovanému přístupu, hackerství, ztrátě údajů nebo jiným narušením nikdy nedojde.
Hráči her společnosti BadFly Interactive a všichni uživatelé našich internetových stránek by si měli
být vědomi toho, že přenos informací přes internet není zcela bezpečný, takže společnost BadFly
Interactive během něj nemůže zaručit bezpečnost všech dat.
Jako prevenci podvodných činností a chování, které může negativně ovlivnit zážitky hráče,
je společnost BadFly Interactive oprávněna při používání online produktů a mobilních platforem

využívat anti-cheat software nebo aplikace pro prevenci podvodů v souvislosti s přítomností
společnosti BadFly Interactive na internetu.
Společnost BadFly Interactive je oprávněna změnit Zásady ochrany osobních údajů, kdykoli to
považuje
za
nutné.
Změny
musí
být
řádně
uvedeny
na
stránkách
http://www.badflyinteractive.com.
10. Přenos osobních údajů do třetích zemí (zákazníci z EU)
Osobní údaje našich zákazníků převádíme pouze na partnery, kteří mají odpovídající zásady
ochrany osobních údajů. Osobní údaje předávané do USA zpracovávají společnosti, které jsou v
souladu s právním rámcem pro přenos dat EU-US Privacy Shield Network.
11. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ (ZÁKAZNÍCI Z EU)
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo obdržet od naší společnosti potvrzení, zda a které osobní údaje jsou zpracovávány
pro individuální účely.
Právo na správnost osobních údajů
Pokud jsou osobní údaje, které máme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich
aktualizaci a opravu.
Právo na vymazání osobních údajů
Máte právo nechat své osobní údaje vymazat, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly
zpracovány, pokud se domníváte, že byly zpracovány nezákonně nebo jste svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů pro daný účel zrušili.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Zpracování svých osobních údajů máte právo omezit, pokud si nepřejete, aby byly vymazány,
a žádáte, aby byly archivovány například kvůli výkonu a obraně zákonných nároků, pokud je jejich
zpracování nezákonné, vaše osobní údaje jsou nesprávné nebo jste proti nim vznesli námitky
a není jasné, zda váš oprávněný zájem převažuje nad naším oprávněným zájmem.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo požadovat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu pro případy předání vašich osobních údajů jinému Správci.
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány
v oprávněném zájmu Správce. Pokud vznesete námitku proti přímým marketingovým účelům,
nebudou vaše osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávány.
Právo zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely, pro které je
souhlas vyžadován, máte právo jej kdykoli zrušit, jak je uvedeno výše.

Uplatnění práv
Chcete-li uplatnit svá práva, napište na adresu:
•

E-mail pro podporu klientů: support@badflyinteractive.com

•

Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů od jejího přijetí.
12. PRÁVO PODAT STÍŽNOST K DOZORČÍMU ORGÁNU (ZÁKAZNÍCI Z EU)

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti BadFly Interactive,
a.s., obraťte se na naše služby klientům: gdpr@badflyinteractive.com
Pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU
o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislativou došlo k porušení
pravidel, máte také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu. Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111

