
Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení k souborům cookies 

Platné od 20. dubna 2014 

 

1. Úvodní ustanovení 

Toto prohlášení je součástí Podmínek používání stránek a webové služby Hravě.cz a 

Smluvních podmínek poskytování služby Hravě.cz. 

Toto prohlášení jsme vytvořili, abychom vás seznámili se způsobem, jakým při 

poskytování webové služby Hravě.cz shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní 

data a dále jakým způsobem využíváme souborů cookies.  

Služba Hravě.cz je přístupná na adrese www.hrave.cz prostřednictvím webového 

rozhraní. 

2. Souvislost se zákonnými předpisy  

Provozovatel stránek www.hrave.cz a poskytovatel služby Hravě.cz, Educasoft s.r.o., 

IČO: 02867133, Stará 2569/96, Ústí nad Labem – centrum, 400 11, (dále jen „poskytovatel“) 

při ochraně osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích a dále v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy.  

3. Podmínky zpracování osobních údajů 

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem služeb, a to pro 

účely: 

 poskytování služby Hravě.cz  

 vedení uživatelského účtu   

 zasílání informačních a obchodních sdělení uživateli  

Uživatel poskytuje své osobní údaje přes webové rozhraní. Osobní údaje jsou 

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V případně manuálního 

zpracování provádí tuto činnost přímo poskytovatel. 

http://hrave.cz/documents/podminky_uziti.pdf
http://hrave.cz/documents/smluvni_podminky.pdf
http://www.hrave.cz/
http://www.hrave.cz/


Osobní údaje budou uchovány po dobu neurčitou. V případě zrušení uživatelského 

účtu, budou veškeré osobní údaje uživatele vymazány a to nejpozději do 14 dnů ode dne, 

kdy byl uživatelský účet zrušen. 

Poskytovatel se zavazuje užít veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem pouze pro 

potřeby poskytování služby Hravě.cz nebo pro své interní potřeby.  

Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele žádným způsobem nezneužije. 

Bez souhlasu uživatele nebude poskytovatel zpřístupňovat nebo předávat osobní údaje 

třetím stranám kromě údajů, které slouží k identifikaci uživatele ve službě a které budou 

viditelné pro ostatní uživatele služby. Jedná se o přezdívku, adresu školy, kterou uživatel 

navštěvuje a údaj o jeho pohlaví.  

 Uživatel si je vědom, že v případech určených platnými právními předpisy je 

poskytovatel povinen jeho osobní údaje zpřístupnit či předat v rámci spolupráce se státními 

orgány a orgány činnými v trestním řízení.  

Poskytovatel vynakládá veškeré možné úsilí k tomu, aby byly osobní údaje uživatele 

chráněny, a činí v této souvislosti potřebná bezpečnostní opatření.  

Na požádání je poskytovatel povinen předat uživatelovi informaci o zpracování jeho 

osobních údajů. 

4. Prohlášení k souborům cookies 

Stránka www.hrave.cz používá pro poskytování své webové služby soubory cookies. 

Používáním stránek souhlasí uživatel s ukládání souborů cookies na svůj počítač. Více o tom, 

co jsou to soubory cookies si můžete přečíst zde.  

Uživatel může používání cookies ve svém prohlížeči zakázat. Je si však vědom 

skutečnosti, že tyto soubory jsou důležité pro komfortní užití služby a zakázání těchto 

souborů povede k tomu, že některé funkce služby Hravě.cz nebude možné využívat.  

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.  

Služba Google Analytics využívá soubory cookies pro analýzu způsobu užívání této stránky 

jejími uživateli. Poskytovatel využívá výsledků analýz zejména pro zkvalitnění služby 

Hravě.cz.  

www.hrave.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


Uživatel si je vědom skutečnosti, že informace vytvořené souborem cookie, včetně 

jeho IP adresy, budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených 

státech amerických. Více informací o tom, jakým způsobem společnost Google s informacemi 

ze souborů cookies nakládá, si můžete přečíst zde. 

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

