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Informace o zásadách zpracování osobních údajů 

Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zásadách a postupech při zpracování 

osobních údajů společností Alfa Solution spol. s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů, dále jen „GDPR“). Tuto informační povinnost 

bude naše společnost v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze bude vždy dostupná 

na internetových stránkách https://www.cubux.net. Dojde-li k podstatné změně ve 

způsobech nakládání s Vašimi osobními údaji, budeme Vás o těchto změnách vhodným 

způsobem informovat a to ještě před jejich implementací. Navíc doporučujeme Informace o 

zpracování osobních údajů průběžně sledovat. Společnost uzavírající smlouvu s naší 

společností se zavazuje poskytnout tuto informaci o zpracování osobních údajů dalším 

jednatelům a majitelům jeho společnosti. 

 

Kontaktní údaje správce: 

Alfa Solution spol. s r.o.   

Praha - Karlín, Za Poříčskou bránou 334/4, PSČ 186 00 

IČO: 28667115  

  

Po obdržení registračního e-mailu začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem 

osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování 

osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, 

uživatelů/klientů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský 

rejstřík). 

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR: 

jméno a příjmení 

adresa elektronické pošty (e-mail) 

číslo bankovního účtu 

telefonní číslo 

země 

IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace 
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heslo – pro ověření Uživatele/Klienta 

veškerou korespondenci (např. přes email, chat, v aplikaci) s uživatelskou/klientskou 

podporou  

záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti 

Uživatele/Klienta v jeho účtu 

transakční údaje a historie 

Osobní údaje spravujeme nebo zpracováváme proto, aby mohl Uživatel/Klient 

plnohodnotně používat Aplikaci a využívat Služby pro účely, k jakému slouží – tedy 

informování o platebním účtu a s tím spojené úkony, které ukládají české zákonné normy. 

 

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies. 

 

Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování 

služeb. 

 

Uživatel/Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o 

zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, 

právo na jejich likvidaci. Uživatel/Klient, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data 

zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a 

odstranění závadného stavu. 

 

Požádá-li Uživatel/Klient o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních 

údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do 

jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese info@cubux.net. 

 

Ukončení smlouvy: 

Po ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Klientem — typicky tím, že 

Uživatel/Klient zruší svůj účet — je Poskytovatel povinen vymazat data účtu 

Uživatele/Klienta, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona. 

 

Data uživatelského/klientského účtu se mažou ihned s ukončením smlouvy. 
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Do čtyřiceti pěti (45) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele/Klienta 

i ze záloh aplikace. 

 

Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti 

Uživatele/Klienta v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu. 

 

Poskytovatel po ukončení plnění na základy Licenční smlouvy uchovává následující data: 

 

Emailová adresa majitele účtu a jmeno (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použita 

pro žádné marketingové účely). 

 

 

 


