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Zásady ochrany osobních údajů společnosti inouty s.r.o. 
IČ: 08028176, DIČ: CZ08028176,  

Společnost inouty s.r.o. je zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Brně, C 111505. 

 

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností inouty s.r.o. Zásady popisují 
informace v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost inouty s.r.o. vystupuje v roli zpracovatele osobních 
údajů a naši zákazníci, kteří využívají webový portál jsou v roli správců osobních údajů. Pro všechny obchodní 
partnery inouty s.r.o. platí podmínky vymezené v dokumentu. 

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující situace: 

 Poskytování služeb ve formě provozu on-line webového portálu na doméně inouty.com a přístupu 
do něj 

 Komunikace mezi zákazníkem a firmou inouty s.r.o. 

Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a 
všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018. 

Zásady zpracování osobních údajů 

Společnost inouty s.r.o. si váží svých zákazníků a pečlivě chrání vaše osobní údaje. Všechny osobní údaje, které 
v rámci smluvního vztahu se zákazníkem získáme, zpracováváme v souladu s Nařízením a zpracováváme je 
výhradně za účelem poskytnutí služby. 

Shromažďované informace 

Společnost inouty s.r.o nezpracovává mnoho osobních údajů a ty, které zpracovává, tak nepoužívá a nikam 
nepředává. Všechny osobní údaje, které má společnosti inouty s.r.o. ve své správě jsou dvojího charakteru: 

Data webového portálu na doméně inouty.com: 

 Přihlašovací údaje zákazníka/uživatele - jedná se o e-mailovou adresu 

Údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy.  

Smlouva se zákazníkem: 

 Kontaktní údaje zákazníka nezbytné pro zřízení a dodávku služby (jméno, adresa, IČ, DIČ, telefon, 
e-mail, kontaktní osoba)  

Údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy. Na našich webových stránkách 
www.inouty.com nepoužíváme cookies. Všechny osobní údaje jsou nezbytné k zajištění funkčnosti dané služby. 

Účely zpracování osobních údajů 

V rámci našich služeb zpracováváme vaše osobní data pro následující účely: 

 K poskytnutí služby. 

Uchovávání osobních údajů 

Webový portál aplikace inouty umožňuje uživateli rozesílat SMS rozesílky do skupiny kontaktů. Tato skupina je 
tvořena pouze seznamem telefonních čísel, které si zákazník může evidovat anonymně v aplikaci inouty. 
Společnost inouty s.r.o. žádným způsobem nepracuje s daty zákazníka, která si zákazník uloží v aplikaci a ani 
tato data nijak nezpracovává. Telefonní kontakty jsou nezbytné pro provedení SMS rozesílek. 

https://www.inouty.com/


Stránka 2 z 2 
 

Omezení zpracování osobních údajů 

Osobní údaje, které zpracováváme dle těchto zásad ochrany osobních údajů zpracováváme pouze po dobu 
trvání smluvního vztahu mezi společností inouty s.r.o. a zákazníkem. 

Oznamování změn 

Veškeré dotazy související s GDPR vyřizujeme na adrese gdpr@inouty.com. Všem vašim dotazům se budeme 
zodpovědně věnovat. 

Sdílení údajů 

Společnost inouty s.r.o. s nikým osobní údaje nesdílí. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí 

Společnost inouty s.r.o. působí na českém a slovenském trhu. Osobní údaje nikomu nepředává. 

Souhrn vašich práv 

V souladu s Nařízením si vás níže dovolujeme informovat o následujících právech, která vám přímo z Nařízení 
plynou: 

 Právo být informován 

 Právo na přístup k osobním údajům 

 Právo na opravu osobních údajů 

 Právo na výmaz 

 Právo na omezení zpracování 

 Právo na přenositelnost údajů 

 Právo vznést námitku 

 Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými 
účinky 

Ukončení využívání našich služeb 

Je pouze na vás, jak dlouho budete služby inouty s.r.o. využívat. Pokud ukončíte smluvní vztah se společností 
inouty s.r.o., tak po 2 měsících zrušíme účet ve webovém portálu inouty.com a všechna data smažeme. Osobní 
údaje nutné pro smluvní zřízení služby musíme i nadále evidovat na základě zákonných důvodů.  

Zabezpečení osobních údajů 

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny procesními a technickými opatřeními proti zcizení. Zároveň obecně 
aplikujeme princip minimalizace zpracovávání osobních údajů. Žádné osobní údaje nejsou volně dostupné. 

Nahlašování v případě narušení/úniku osobních údajů: 

Pokud zjistíme, že byla narušena bezpečnost osobních údajů, ihned vám to oznámíme. 
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