
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
PRO WEBOVOU APLIKACI BAKUGAN.ONLINE 

  

1. Při nakládání s daty se provozovatel webu Affair advertising, spol s r.o. řídí zákonem 
č .  101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů  a Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů ,  o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

2. Společnost Affair advertising, spol s r.o. ,  provozovatel webu bakugan.online, 
prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně  důvěrné a je s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem č .  101/2000Sb. 

3. Při  registraci účtu uživatel musí uvést e-mail, jméno nebo přezdívku (nick). Veřejně  
viditelný údaj je pouze přezdívka uživatele, kterou si uživatel sám vybere dle těchto 
pravidel. 

4. Výše uvedené údaje pro vytvoření profilu na webu bakugan.online slouží k možnosti 
vlastnit profil na našem portálu, hraní turnajů  a tréninkových zápasů .  

5. K e-mailovým sdělením je možné se dobrovolně  přihlásit ve zvláštní sekci webu 
bakugan.online. 

6. Údaje, které uživatelé poskytují, jsou shromažďovány z důvodu možnosti zaslání 
vybrané výhry, bez nároku na její zpeněžení.  

7. Každý uživatel může svůj profil kdykoliv zrušit, čímž dojde k definitivnímu smazání 
veškerých údajů ,  s výjimkou údajů ,  které jsou shromažďovány pro účely správce 
daňe. Tyto údaje jsou shromažďovány po dobu 10 let. 

8. Web bakugan.online používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze 
návštěvnosti soubory cookie. Udělení souhlasu s jejich využitím je dobrovolné při  
prvním příchodu na internetový portál. 

9. E-mailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty zasílá 
provozovatel webu bakugan.online uživatelům na základě  souhlasu. Na základě  
souhlasu zasílá e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům. 

10. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě  oprávněného 
zájmu, tak na základě  souhlasu, může uživatel kdykoli odhlásit prostřednictvím 
odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo 
prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte 
více uživatelských účtů  s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z 
technických důvodů  z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-
mailovou adresu zvlášť .   

11. Uživatelé webu bakugan.online mohou prostřednictvím svých profilů  libovolně  a 
kdykoliv měnit v něm veškeré zadané údaje (ve smyslu úpravy, opravy i vymazání 
kromě  povinných položek). Uživatelé mají právo vznést námitku u dozorového úřadu 
(Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

 
 


