Souhlas se zpracováním osobních údajů
VŠEOBECNÉ UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU/ APLIKACE KALIBRACE-ONLINE

Tyto Všeobecné uživatelské podmínky k užívání portálu/ aplikace Kalibrace-online vydává
společnost M&B Calibr, s.r.o., se sídlem Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice, IČ 43389783 (dále
jen „Poskytovatel“), jako Provozovatel portálu/aplikace Kalibrace-online, za účelem úpravy
práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Poskytovatelem a Uživateli, užívajícími portál/
aplikaci Kalibrace-online.
Poskytovatel poskytuje přístup do služby Kalibrace-online za níže uvedených podmínek
Uživatelům služby tj. softwaru-aplikaci přístupnou přes internetové stránky kalibraceonline.cz, kalibraceonline.cz či vstup přes odkaz prostřednictvím mbcalibr.cz (dále jen
„Služba“). Služba slouží k přehledu a on-line správy potřebných údajů k měřidlům a vybavení
měřicí techniky, která je majetkem společnosti kde pracuje Uživatel.
Služba Kalibrace-online je bonus zdarma pro zákazníky společnosti M&B Calibr, s.r.o. .
Přístup není nárokovatelný, o povolení užívání rozhoduje administrátor tj. pověření pracovník
M&B Calibr.
Uživatelem Služby je, osoba (společnost), které v souladu s těmito uživatelskými podmínkami
vyplní Registraci, která bude schválená Poskytovatelem.
Užíváním Služby se rozumí veškerá činnost Uživatele prováděna na Kalibrace-online (vkládání,
editování, přehlídání).
Obsah Služby představuje souhrn vloženého obsahu Poskytovatelem a obsahu vloženého
Uživatelem.
Poskytovatel na požádání zákazníkem vyplní obsahové data k měřidlům. Uživatel však musí
tento požadavek jasně definovat ve své objednávce kalibrace či při objednání nového měřidla
uvede požadavku o evidenci/ aktualizaci údajů v Kalibrace-online. Uživatel může tyto údaje
dále editovat v případě potřeby. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezchybnost
obsahových dat, které má uživatel ve svým profilu.
Počet vložených měřidel tj. obsahových dat není omezený na uživatele.
Uživatel si v Kalibrace-online může zaevidovat i měřidla, které
kalibrované v společnosti M&B Calibr.

nebyli zakoupeny, či

Poskytovatel data zálohuje pro případ nepředvídané situace avšak nenese žádnou
odpovědnost v případě ztráty obsahových dat.
Uživatel nesmí poskytnout přihlašovací údaje do Kalibrace-online osobě, která není
pracovníkem přímo v registrované společnosti uživatelem.

Uživatel dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, Poskytovateli souhlas s jejich zpracováním a užitím pro účely poskytování
Služby včetně zasílání obchodních a marketingových sdělení na jím uvedené kontaktní údaje
(telefonní číslo či e-mailová adresa). Poskytovatel shromažďuje a uschovává Uživatelem
zadané Osobní údaje do zabezpečené databázi. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá
možná a jemu známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích
osob.Uživatel uděluje souhlasy se zpracováním Osobních údajů na dobu až do odvolání
souhlasu písemnou formou (email, pošta), který by doručil Poskytovateli. V případě odvolání
souhlasu společnost Poskytovatele zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby
a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále
zpracovávány.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu
podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli písemně emailem nebo na viditelném místě v aplikaci
Kalibrace-online.

Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Uživatelskými podmínkami, porozuměl jim a
bez výhrady s nimi souhlasí a veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé,
úplné, přesné a správné.

To znění Uživatelských podmínek nabývá účinnosti dne 1. 4. 2018.

