
PODMÍNKY SOUHLASU K ZASÍLÁNÍ NABÍDEK TŘETÍCH STRAN 
Správcem aplikace Citymove a osobních údajů je společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., se sídlem Jankovcova 
1603/47a, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 05976359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. C 274001. 

 
Popis účelu zpracování:  

Vaše údaje zpracováváme, abychom Vás informovali pomocí notifikací a emailových zpráv o obchodních nabídkách třetích 
stran v případě, že se zasíláním takových nabídek vyslovíte souhlas. Zpracování zahrnuje vyhodnocení využívání našich 
služeb, včetně uzpůsobení nabídky podle vašich zájmů, tak abychom zasílali jen notifikace a obchodní nabídky, které pro 
vás budou relevantní a zajímavé. 

Popis právního základu pro zpracování:  
Toto zpracování budeme provádět na základě Vašeho souhlasu.  
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:   

Údaje o využívané službě (např. informace o využití plateb za parkování), reporty, které obsahují identifikátor zařízení, 
sloužící k měření počtu uživatelů, zobrazených nabídek a kampaní a analýze jejich výsledků a „crash“ reporty aplikace 
s údaji o zařízení a chybě. 

Doba zpracování a archivace:  

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím 
nastavení v profilu v aplikaci Citymove i v zasílaných emailových zprávách a další zpracování tím bude ukončeno. 

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:   

Vaše údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Analytické reporty zpracováváme ve spolupráci se smluvním 
zpracovatelem. V případě, že Vás zaujme některá nabídka, můžete být přesměrováni na webové stránky našich partnerů, 
případně jiný komunikační kanál, v rámci nichž může probíhat zpracování údajů podle podmínek tohoto partnera.  

Původ osobních údajů:   

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy. 

Automatizované individuální rozhodování:   

Notifikace a nabídky jsou vybírané automatizovaně podle relevance a předpokládané zajímavosti na základě dat o použití 
služeb Citymove a charakteru nabídek. Zobrazení notifikací a nabídek na Vás nicméně nemá žádné podstatné dopady, jde 
o pouhou možnost využít výhod, které v rámci našich služeb poskytujeme. 

Další informace o zpracování: 

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci služeb a produktů Citymove, včetně výčtu všech Vašich 
práv a kontaktů na správce, získáte na adrese https://www.citymove.app/cs/privacy-policy.  
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V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:  

       

    
Přístup ke zpracovávaným 

osobním údajům. 
Odvolání souhlasu se 

zpracováním osobních údajů. 
Opravu nepřesných či 

nesprávných údajů případně 
doplnění neúplných údajů. 

Výmaz osobních údajů v případě 
zániku účelu nebo 

neoprávněného zpracování. 
    

    

Omezení neboli blokaci 
zpracování osobních údajů. 

Výpis osobních údajů ve 
strukturovaném a strojově 

čitelném formátu pro sebe, nebo 
pro jiného správce. 

Podání námitky proti zpracování 
osobních údajů, pokud se 

domníváte, že zpracování není 
oprávněné. 

Nebýt předmětem 
automatizovaného rozhodování. 

         
  

 

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO DigiLab ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:  
 

 

Elektronicky na adrese:   
dpo@skodaautodigilab.com   
  

nebo  Písemně na adrese:  
ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. 
Jankovcova 1603/47a 
170 00 Praha 7 – Holešovice  

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO DigiLab požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 
náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.  
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 

 

  
   

  
   

  
   

   
pověřence

   
         

     
 

  
   

  
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým 
Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k 
ochraně svých práv podat stížnost u 
pověřence pro ochranu osobních údajů 
společnosti ŠKODA AUTO DigiLab nebo podat 
stížnost u dozorového úřadu. 

• Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7  

 +420 234 665 111 
 

 http://www.uoou.cz/  


