
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
1. Udělujete tímto souhlas spolku GeeSkys, se sídlem K rybárně 2776/1, 193 00 Praha, IČO: 
22890564, registrováno Ministerstvem vnitra ČR, Sp. značka L 22887 vedená u Městského 
soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení 
subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

● e-mail 
● pohlaví 
● IP adresa 
● jméno a příjmení 
● bydliště 

 
2. E-mail je nutné zpracovat za účelem identifikace uživatele, zasílání novinek či jeho 
mimoherní kontaktování. Pohlaví slouží k rozlišení hráčů ve hře a na fóru. IP adresa slouží 
pro identifikaci hráče a tzv. antimultisystém, tj. k zabránění registrace více účtů stejného 
uživatele. Jméno a příjmení  a bydliště je možné dodatečně vyplnit v Nastavení, pokud chce 
hráč tento údaj zveřejnit – Správce toto nevyžaduje a je možné využívat aplikaci i bez 
poskytnutí těchto údajů. Údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou máte aktivní 
účet ve hře. Pravdivost údajů Správce neověřuje. 
 
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 
mohou zpracovávat i pověřené osoby (správci hry, správci serveru a systémoví 
administrátoři uvedení v sekci Credits). 
 
4. Vezměte, prosím, na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a máte právo: 

● vzít souhlas kdykoliv zpět (například zasláním emailu na sgo@geeskys.cz nebo 
dopisu na sídlo společnosti), 

● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
● požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
● vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
● požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
5. Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s 
Prohlášením spolku GeeSkys o zpracování osobních údajů. 

http://www.stargate-online.cz/index.php?stranka=credits#c
mailto:sgo@geeskys.cz

