Zásady ochrany soukromí
Tyto zásady ochrany soukromí upravují způsob, jakým Ackee s.r.o. shromažďuje a jak nakládá
s informacemi získanými od uživatelů aplikace App4Event / App4Fest / App4Conf (dále jen
„aplikace“). Tyto zásady ochrany soukromá se vztahují na všechny konkrétní modifikace aplikace
(verze ke konkrétním akcím, ke kterým byla aplikace upravena).

Zpracovávané údaje
Vzheledem k povaze aplikace nezprcováváme žádné osobní identifikační údaje uživatelů. Při
využívání aplikace ale můžeme zpracovávat neosobní identifikační údaje. Neosobní idnetifikační
údaje mohou obshovat informace o typu mobilního zařízení, IP adresy, poskytovateli internetového
připojení a podobné informace. Neosobní idnetifikační údaje zpracováváme zejména, ne však výlučně,
při zapojení se do diskuze prostřednictvím aplikace.

Sdílení zpracovávaných údajů
Zpracovávané identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím
stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových
stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Ackee s.r.o. má pravomoc kdykoliv změnit tyto zásady ochrany soukromí. Doporučujeme tedy
uživatelům pravidelně kontrolovat tyto stránky, aby zůstali informováni o ochraně soukromí.
Následným užíváním aplikace dávate najevo svůj souhlas se změnami těchto zásad. Na konci tohoto
dokumentu je uvedeno datum, ke kterému jsou tyto zásady aktuální.

Souhlas s těmito podmínkami
Stažením aplikace do svého mobilního zařízení dávate najevo svůj souhlas s těmito zásadami ochrany
soukromí.

Kontaktujte nás
Máte-li nějaké dotazy k těmto zásadám ochrany soukromí, prosím kontaktujte nás na níže uvedené
adrese.
www.ackee.cz
Ackee s.r.o.
Karolinská 650/1,
186 00 Praha 8 - Karlín
info@ackee.cz
Tento dokument byl aktualizován 27. února 2017.

Privacy policy
Below is our privacy policy, which provides how we, the company Ackee s.r.o., collect informations
about users of our mobile app App4Event / App4Fest / App4Conf ( „mobile app“). This privaci policy
apply to all modification of the mobile app (specific version for some event).

Which information we collect?
According to purpose of the mobile app we donťt collect any personally-identifying information. We
can collect non-personally-identifying information about users, which means type of your device, IP
address, information about ISP etc. We collect these information especially when you join the
discussion via mobile app.

Outside parties
We do not sell, trade or otherwise transfer to outside parties your identifable information. This does
not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business or
servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential.

Privacy Policy Changes
Although most changes are likely to be minor, we may change our Privacy Policy from time to time.
We encourage users to frequently check this page for any changes to our Privacy Policy. Your
continued use of this mobile app after any change in this Privacy Policy will constitute your
acceptance of such change.

Your consent
By using this mobile app, you consent this Privacy Policy.

Contuct us
If there are any questions regarding this Privacy Policy you may contact us using information below.
www.ackee.cz
Ackee s.r.o.
Karolinská 650/1,
186 00 Prague
Czech Republic
info@ackee.cz
This Privacy Policy was last modified on Feburary 27, 2017.

