
 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů  
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Ihunt, s.r.o., se sídlem U Josefa 117, IČ: 17185220, zapsané ve 
veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 49623 (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní 
údaje:  
 

- jméno a příjmení  

- název společnosti  

- e-mail  

- telefonní číslo  

- informace o účtu na sociální síti Facebook  

- informace o účtu Google  

- Místo konání hry, včetně geolokačních dat  

- způsob používání aplikace  

- informace o zahájení, průběhu a dokončení hry  

- fotografie pořízené během provozování hry  

- název týmu  

 
2. Osobní údaje uvedené v článku 1 tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné 
zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovávat za účelem řešení stížností, 
zasílání obchodních sdělení, uplatňování reklamací a případných odstoupení od smlouvy a vylepšování 
hry samotné, funkcionality aplikace a aplikačního zařízení, dále pro použití webové a online prezentace 
společnosti na platformách 3. stran (sociálních sítích). Tyto údaje jsou dále potřebné pro Vaše 
kontaktování v případě technických či jiných problémů, vyhodnocování hry a její dokončení (výhra), 
zaslání výsledku hry na uvedenou emailovou adresu, řešení problémových situací v případě nefunkčnosti 
hry na konkrétním zařízení, nefunkčnímu softwaru a technické podpoře. Kontaktní údaje jsou též 
uchovávány pro zaslání testových otázek po dokončení hry a pro zaslání případných slevových kupónů 
na další hry. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.  

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu 
ihuntgamescz@gmail.com, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Ihunt, s.r.o., U Josefa 117, 
53009, Pardubice.  

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Poskytovatelé základního softwaru (Operační systém Windows – Microsoft, MacOS – Apple), 
poskytovatelé webových platforem (Sociální sítě – Facebook)  

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné 
době společnost nevyužívá.  

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 



 
- vzít souhlas kdykoliv zpět,  

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,  

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat 

omezení zpracování,  

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,  

- na přenositelnost údajů,  

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud  

 


