
Carpooling 
Pravidla pro spolujízdu automobilem 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Definice pojmů

Tyto pravidla se vztahují na služby párování poskytované ve vztahu ke spolujízdě automobilem  
(„carpoolingu“) společností BB C - SERVICES, s.r.o., IČO 27080951, DIČ CZ27080951, se sídlem Praha 
4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94817 (dále jen “Services”).

Services provozuje webovou stránku: http://carpooling.brumlovka.cz

Definice 

„Cesta“ znamená určité společné cestování Vozidlem na území České republiky, na němž se Řidič a Cestující 
prostřednictvím Stránky dohodli.

„Cestující“ znamená osobu, která si sjednala s Řidičem prostřednictvím Služby Cestu.

„Kompenzace“ znamená finanční částku stanovenou Řidičem ve vztahu k Cestě, která je případně placena 
Cestujícím jako příspěvek na náklady Cesty; taková finanční částka může být z rozhodnutí Řidiče rovněž  
rovna nule (0).

„Pravidla“ znamená tato pravidla pro spolujízdu automobilem („carpooling“) včetně pravidel ochrany 
soukromí.

„Řidič“ znamená osobu užívající Stránku za účelem nabízení Spolujízdy a přepravy Cestujícího do  
stanoveného místa určení, ve smluvený čas, a to za protihodnotu ve výši Kompenzace.

„Services“ znamená společnost poskytující prostřednictvím Stránky párovací služby pro spolujízdu 
automobilem, jakož i všichni její partneři, skupina nebo přidružené společnosti.

„Služba“ znamená jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím Stránky jakémukoliv jejímu Uživateli.



„Spolujízda“ znamená sdílení Vozidla („carpooling“) pro Cestu, kdy Řidič přepravuje Cestujícího  
za protihodnotu ve výši Kompenzace.

„Stránka“ znamená internetovou stránku http://carpooling.brumlovka.cz včetně související mobilní či jiné 
aplikace provozované Services.

„Uživatel“ znamená Cestujícího, Řidiče nebo jakéhokoliv jiného uživatele Stránky.

„Uživatelský účet“ znamená účet na Stránce založený Uživatelem a užívaný za účelem přístupu ke Službě.

“Vozidlo” znamená osobní motorové vozidlo nabízené Řidičem pro Spolujízdu.

1.2 Použití Pravidel

Tato Pravidla se vztahují na jakékoliv užívání Stránky. Použitím Stránky Uživatelé vyjadřují souhlas s použitím  
a zavazují se dodržovat tato Pravidla v celém jejich rozsahu, a to i v případech, kdy si Uživatel nevytvoří 
Uživatelský účet.

Přístup ke Službě nebude Uživateli umožněn, aniž by Uživatel vyjádřil souhlas s použitím Pravidel v celém 
rozsahu. Uživatel, který vyjádří jakýkoliv nesouhlas s použitím Pravidel a/nebo je jakkoliv poruší, není  
nadále oprávněn využívat jakýchkoliv Služeb a jeho Uživatelský účet může být Services kdykoliv zrušen.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že smlouva o poskytnutí Spolujízdy se uzavírá mezi Řidiči a Cestujícími 
a Services není stranou takových ujednání či smluv.

1.3 Změny Pravidel, Stránky a Služby

Services si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně, s okamžitou účinností a podle svého uvážení měnit  
a/nebo doplňovat tato Pravidla, Službu poskytovanou prostřednictvím Stránky, funkcionalitu Stránky  
a/nebo úpravu Stránky, a to bez předchozího upozornění či odpovědnosti vůči Uživatelům. 

Užívání Služby Uživatelem po změně a/nebo doplnění Pravidel se považuje za souhlas takového Uživatele  
s použitím takových změněných a/nebo doplněných Pravidel v celém rozsahu.

2. Užívání Služby

2.1 Uživatelský účet a přesnost údajů

Každý Uživatel, který má zájem využít Službu, je povinen vytvořit si Uživatelský účet a dát souhlas  
s poskytnutím osobních údajů požadovaných Services, zahrnujících zejména jméno, příjmení, věk,  
oslovení (titul), platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. Stránka a Služba mohou být využívány 
pouze osobami, které dosáhly  v době registrace zletilosti podle obecně závazných právních předpisů  
České republiky.

Uživatelé zaručují, že veškeré údaje, včetně osobních údajů, které poskytují Services při založení  
Uživatelského účtu a kdykoliv jindy, budou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné. Uživatelé dále též 
zaručují, že veškeré údaje předané Services nebo zveřejněné na Stránce v souvislosti s jakoukoliv Cestou, 



Vozidlem či Spolujízdou obecně, budou pravdivé, úplné a přesné.

Services nenese žádnou odpovědnost vůči kterémukoliv Uživateli v případě, že jakékoliv údaje poskytnuté 
Uživatelem (pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že též jiným Uživatelem) jsou nepravdivé, neúplné  
či nepřesné.

S výjimkou výslovného svolení ze strany Services jsou Uživatelé oprávněni k založení pouze jednoho 
Uživatelského účtu na Uživatele. Uživatelský účet nesmí být založen jménem jiné osoby nebo se za Uživatelský 
účet jiné osoby vydávat.

Jakékoliv porušení těchto Pravidel povede k okamžitému zrušení Uživatelského účtu a příslušnému  
Uživateli může být též omezen či zrušen přístup k jakýmkoliv dalším Službám.

2.2 Zákaz komerčního provozování; postavení Services

Stránka a Služba poskytují výhradně online platformu propojující Řidiče a Cestující jako nepodnikající  
osoby za účelem Spolujízdy. Stránka a Služba nesmí být využívána k propojování Řidičů a Cestujících  
pro Spolujízdu, jejímu nabízení nebo akceptaci za účelem zisku nebo v jakýchkoliv komerčních nebo 
profesionálních souvislostech.

Řidič nesmí na žádné Cestě, přímo či nepřímo, vytvořit zisk v jakékoliv formě. Služba a Kompenzace smí 
být využívány pouze k případnému snížení Řidičových nákladů na Cestu. Řidič nesmí žádnému Cestujícímu 
poskytovat jakékoliv další doplňující služby za účelem zisku či jiného prospěchu (a Cestující nesmí takové  
služby přijímat nebo je požadovat), a to včetně, nikoliv však výhradně, doručování balíků, čekací doby, 
zvláštních zastávek pro nástup a výstup Cestujícího a vyzvedávání dalších cestujících (jiných než Cestující).

Všechny Cesty, nástupní místa a místa určení musí být v předstihu předjednány prostřednictvím Stránky.  
Řidič nesmí vyzvedávat Cestující z žádných míst, která nebyla předjednána s Cestujícím prostřednictvím 
Stránky.

Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že užívání Stránky v rámci komerční  
nebo profesionální činnosti může vést k porušení pojistných podmínek a zániku pojištění Řidiče.  
Odpovědnost Services je omezena v souladu s těmito Pravidly a Services zejména není odpovědná, pokud 
jde o porušení jakýchkoliv smluv či ujednání mezi Uživateli nebo porušení těchto Pravidel Uživatelem,  
a to včetně případů, kdy jakýkoliv Řidič (v rozporu s těmito Pravidly) nabízí Služby prostřednictvím  
Stránky v rámci profesionální či komerční činnosti (což může způsobit zánik pojištění Řidiče). Je na Uživatelích, 
aby věnovali dostatečnou pozornost ujištění se, že Spolujízda a související služby nejsou poskytovány 
komerčním způsobem.

Uživatelé dále berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že Services ani Stránka  
neposkytují žádné přepravní služby. Stránka je výhradně komunikační platformou pro Uživatele s cílem  
navázání jejich vzájemného kontaktu. Services nijak nezasahuje do Cest, nástupních míst, míst určení či termínů 
Cest. Smlouva o poskytování spolujízdy se uzavírá mezi Řidičem a Cestujícím. Services není stranou žádné 
smlouvy, dohody či transakce mezi Uživateli, ani není odpovědná, pokud jde o jakékoliv záležitosti související  
s rezervacemi mezi Uživateli.

Services vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění dostupnosti stránek s tím, že příležitostně může být  
přístup na stránky omezen pro umožnění oprav, údržby nebo zavádění nových funkcí či služeb, anebo  
z důvodů, které jsou mimo kontrolu Services, a Services nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby, 



opomenutí či následky užití údajů získaných v souvislosti s nimi, anebo technické problémy Uživatelů  
se Stránkou.

Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že Services neodpovídá Uživateli  
za jakékoliv podvodné užití platebních prostředků Cestujícím. V takovém případě nebude Řidiči ze strany 
Services poskytnuta žádná kompenzace nebo odškodnění.

Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že Services zejména neodpovídá  
za žádnou škodu či jinou újmu vzniklou následkem: (a) jakýchkoliv nepravdivých, neúplných či nepřesných 
údajů poskytnutých Uživatelem; (b) zrušení Cesty Řidičem a/nebo Cestujícím; (c) neposkytnutí platby 
Kompenzace; (d) jakéhokoliv podvodu, podvodného zkreslování skutečnosti nebo porušení povinnosti  
či porušení jakéhokoliv ustanovení Pravidel Řidičem či Cestujícím, a to před, během či po Cestě.

Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že Services neodpovídá Uživateli  
za jakoukoliv obchodní, finanční či ekonomickou újmu nebo následné či nepřímé újmy jako jsou ztráta  
dobrého jména, ztráta možnosti uzavřít smlouvu, ušlý zisk, ztráta předpokládaných úspor či ztracená 
příležitost, vzniklé užitím Služeb, respektive se jakéhokoliv takového nároku vzdávají.

2.3 Rezervace

Services nabízí bezplatnou službu, která umožňuje Uživatelům navázat vzájemný přímý kontakt za účelem 
dohody o Spolujízdě, a to stanovením nástupního místa, místa určení a dohodou o dalších podrobnějších 
podmínkách Cesty (včetně velikosti zavazadla, zda je povoleno kouření, zda je možná přeprava domácích 
mazlíčků, zda může být během Cesty přehrávána hudba apod.).

Uživatelé souhlasí, že vzhledem k povaze Služby a skutečnosti, že je poskytována bezplatně, nemají Cestující 
v souvislosti s Cestou a/nebo Službou žádné nároky vůči Services, včetně zrušení Cesty, jakýchkoliv změn 
podmínek Cesty či porušení sjednaných podmínek Cesty ze strany Řidiče nebo Cestujícího, včetně navýšení  
či nezaplacení Kompenzace. Je zejména odpovědností Řidiče, aby při Cestě vybral platbu Kompenzace.

Services nebude kontaktovat ani jednu ze stran (Řidiče a Cestujícího) a nebude provádět žádné kroky  
za účelem sjednání rezervace. Spolujízda je vždy sjednávána samotnými Řidiči a Cestujícími. Uživatelé berou 
založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že Services je oprávněna kdykoliv změnit jakýkoliv  
prvek Stránky nebo svých Služeb, což může zahrnovat i rozšíření stávajících či spuštění nových služeb (které 
mohou být zpoplatněny), jakož i jejich zrušení.

Rezervace je vázána na osoby Řidiče a Cestujícího. Totožnost Řidiče a Cestujícího musí odpovídat osobním 
údajům jimi poskytnutým Services. Uživatel je oprávněn zrušit Cestu v případě, že totožnost Řidiče nebo 
Cestujícího není uvedena na Stránce anebo neodpovídá údajům uvedeným na Stránce.

2.4 Vzájemné Povinnosti Řidiče a Cestujícího

Povinnosti Řidiče

Každý Řidič souhlasí a zavazuje se, že:



•   se dostaví ve sjednaný čas na sjednané nástupní místo, a to ve Vozidle specifikovaném na Stránkách;

•   uvědomí bezodkladně všechny Cestující o jakýchkoliv změnách v Cestě;

•   pokud se rozhodne ke změně jakékoliv podmínky Cesty, kontaktuje všechny Cestující s rezervací pro  
     danou Cestu a obstará si od nich souhlas s takovou změnou;

•   počká na nástupním místě alespoň pět (5) minut po sjednaném čase (nicméně je očekávána dochvilnost  
     Cestujícího); a

•   bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy ohledně provozu na pozemních komunikacích  
     a bude Vozidlo řídit bezpečně.

Povinnosti Cestujícího

Každý Cestující souhlasí a zavazuje se, že:

•   se dostaví ve sjednaný čas na s Řidičem sjednané nástupní místo;

•   uvědomí okamžitě Řidiče, pokud je nucen zrušit Cestu;

•   počká na nástupním místě alespoň pět (5) minut po čase sjednaném pro příjezd Řidiče;

•   zaplatí Řidiči Kompenzaci. 

Pokud dojde ze strany Cestujícího nebo Řidiče k porušení jakékoliv z výše uvedených podmínek nebo 
jakýchkoliv dalších ustanovení Pravidel, vyhrazuje si Services právo uchovávat údaje související s tímto 
porušením, zveřejnit tyto údaje na uživatelském profilu příslušného Uživatele a dále též pozastavit nebo  
zrušit Uživateli přístup ke Stránce, což Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a s čímž 
souhlasí.

2.5 Pojištění

Řidič souhlasí a zavazuje se, že má uzavřeno nebo uzavře přiměřené pojištění pokrývající Cestu a jakoukoliv 
Spolujízdu nabízenou nebo rezervovanou prostřednictvím Stránky. Řidič souhlasí a zavazuje se, že na  
vyžádání Cestujícího prokáže před Cestou platnost svého pojištění a jeho podmínky. Řidič se dále zavazuje 
být držitelem platného řidičského oprávnění, vlastnit nebo být oprávněn užívat příslušné Vozidlo, zajistit, aby 
Vozidlo mělo platnou STK (státní technickou kontrolu) a Cestující je oprávněn po Řidiči požadovat předložení 
dokumentů prokazujících pojištění, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz (se záznamem o platné 
STK), jakož i řidičský průkaz, a to po celou dobu Cesty až do jejího skončení. Řidič souhlasí a zavazuje se 
používat po celou dobu Cesty jemu předepsané zdravotní a/nebo kompenzační pomůcky (např. předepsané 
brýle). Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že Services neposkytuje žádnou 
záruku ani ujištění ohledně pojistného krytí Cestujícího jakýmkoliv pojištěním Řidiče a je odpovědností 
Cestujícího a Řidiče ověřit a vzájemně si potvrdit, že pojištění Řidiče Spolujízdu přiměřeně pokrývá. Řidiči 
berou založením Uživatelského účtu na vědomí, že případné tzv. povinné ručení Řidiče/Vozidla zpravidla kryje 
škody způsobené provozem motorového vozidla na majetku, zdraví a životě třetích osob, včetně osob ve 
vozidle viníka (dopravní nehody), ale Řidiče, který nehodu zavinil, povinné ručení v případě úrazu nekryje. 
Services proto doporučujete Řidičům sjednat si pojištění sedadla řidiče.



Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že vytvoření zisku Řidičem  
v souvislosti s Cestou může být porušením pojistných podmínek příslušného pojištění Řidiče a že je výlučnou  
povinností Řidiče prokázat, že výše Kompenzace požadovaná v jednotlivých případech od Cestujících  
nevedla na straně Řidiče k vytvoření jakéhokoliv zisku. Řidič je výlučně odpovědný za jakoukoliv škodu  
či újmu vzniklou v důsledku porušení tohoto ustanovení Pravidel.

3. Obecná ustanovení

3.1 Obsah Stránky poskytovaný Uživateli

Vystavením svého obsahu na Stránku poskytuje Uživatel výslovně Services bezúplatnou licenci ke  
zobrazování tohoto obsahu, jakož i k využití pro jakékoliv jiné obchodní záměry Services, a to v ničím 
neomezeném rozsahu.

V případě, že obsah Stránky poskytovaný Uživatelem zahrnuje písemnosti osobní povahy, podobizny nebo 
zvukové či obrazové záznamy týkající se osoby Uživatele nebo jeho projevů osobní povahy, uděluje Uživatel 
vystavením takového obsahu Services souhlas s jejich užitím na Stránkách a v souvislosti se Službou.

Uživatelé berou založením Uživatelského účtu na vědomí a souhlasí, že jsou povinni nezveřejňovat 
prostřednictvím Stránky jakýkoliv pomlouvačný, matoucí nebo pohoršující obsah nebo jakýkoliv obsah, 
který porušuje práva jiných osob z duševního vlastnictví (např. autorské právo). Veškerý takový obsah je  
v rozporu s těmito Pravidly a Services nenese ve vztahu k takovému obsahu žádnou odpovědnost. Uživatel,  
o jehož obsah se jedná, bude samostatně odpovědný za veškeré vzniklé škody a jakékoliv jiné újmy  
a zavazuje se nahradit Services veškerou újmu utrpěnou v souvislosti s obsahem.

Nicméně jakmile se Services o závadném obsahu dozví, je oprávněna podniknout veškeré možné kroky  
k co nejrychlejšímu odstranění tohoto obsahu ze Stránky.

3.2 Rozhodné právo; soudní pravomoc

Tato Pravidla se řídí právem České republiky a veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s těmito Pravidly 
budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky



Carpooling 
Pravidla ochrany soukromí 

Veškeré pojmy použité v těchto pravidlech ochrany soukromí s velkými písmeny a v nich zvlášť nedefinované 
budou mít významy, které jim příslušejí podle výše uvedených Pravidel pro spolujízdu automobile 
(„carpooling“).

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1 Definice pojmů

1.1  Užíváním Stránky, Služby a/nebo založením Uživatelského účtu souhlasíte se shromažďováním, 
zpracováním a zpřístupňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito pravidly ochrany soukromí,  
jimiž souhlasíte být vázáni, a to ze strany Services, jakožto správce osobních údajů. Souhlas  
se zpracováním osobních údajů udělujete Services na dobu neurčitou, s tím, že vámi může být kdykoliv 
odvolán, a to zrušením Uživatelského účtu.

2. Způsoby shromažďování osobních údajů

1.1 Definice pojmů

2.1 Services je oprávněna shromažďovat a zpracovávat následující informace a osobní údaje (údaje, které 
umožňují identifikaci vaší osoby):

2.1.1 údaje vyžadované pro registraci na Stránce nebo za účelem přístupu ke Službě, a to včetně vašeho 
jména, adresy, data narození, a pokud jste Řidič, tak také údajů o vašem Vozidle apod.;

2.1.2 vaši e-mailovou adresu a heslo k Uživatelskému účtu na Stránce;

2.1.3 vaše mobilní telefonní číslo;



2.1.4 záznamy veškeré korespondence mezi vámi a Services a vámi a dalšími Uživateli;

2.1.5 záznamy o všech vašich rezervacích nebo nabídkách umístěných na Stránku nebo prostřednictvím 
Stránky;

2.1.6 vaše odpovědi na průzkumy a dotazníky, které můžeme využít pro výzkumné účely;

2.1.7 detaily smluv, dohod či transakcí, včetně smluv, dohod či transakcí vámi prováděných prostřednictvím 
Stránky nebo i jinak. To může zahrnovat zejména údaje o Cestách rezervovaných nebo nabízených 
prostřednictvím Stránky.

2.1.8 detaily o vašich návštěvách Stránky a obsahu, k němuž přistupujete; a/nebo

2.1.9 údaje, které od vás můžeme požadovat v případě hlášení problému se Stránkou.

2.2 Ke shromažďování výše uvedených informací a osobních údajů dochází pouze v případě, že se je  
rozhodnete Services poskytnout. Nejste povinni Services poskytnout žádné osobní údaje, avšak v takovém 
případě vám nebude umožněno využívat Službu.

2.3 Některé informace též Services shromažďuje, aniž byste je sami aktivně poskytovali, a to  
prostřednictvím některých technologií a metod zahrnujících využití IP adres či souborů cookies. Využitím 
těchto metod nedochází ke sběru či ukládání vašich osobních údajů.

2.4 IP adresa je číselný údaj přiřazený vašemu počítači poskytovatelem internetového připojení (ISP)  
za účelem umožnění přístupu k internetu. IP adresa není obecně považována za osobní údaj, protože ve většině 
případů neidentifikuje konkrétní osobu a může být zpětně vysledována pouze k ISP nebo velké společnosti 
či organizaci, která vám umožňuje připojení k internetu (jako např. váš zaměstnavatel, pokud jste zrovna  
v zaměstnání).

2.5 IP adresu Services využívá k diagnostice problémů se serverem, jehož prostřednictvím je Služba 
provozována, k hlášení informací o agregaci, za účelem určení nejrychlejší trasy pro připojení vašeho počítače 
k našemu serveru a za účelem administrace a vylepšování Stránky.

3. Účel zpracování

3.1 Výše uvedené údaje o vaší osobě může Services zpracovávat za účelem:

3.1.1 zajištění, aby byl obsah Stránky zobrazován nejefektivnějším možným způsobem;

3.1.2 realizace obecných vylepšení Stránky;

3.1.3 plnění a správy veškerých povinností vyplývajících ze vztahů existujících mezi Services a Uživateli;

3.1.4 umožnění používat funkcionality Stránky a Služby;

3.1.5 kontaktu s vámi a oznamování změn Stránky a/nebo Služby; a/nebo

3.1.6 analýzy používání Stránky Uživateli, jakož i pro interní marketingové a výzkumné účely.

3.2 Nebudeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám, ani je využívat pro marketing třetích stran,  
s výjimkou rozsahu, ve kterém je to povoleno obecně závaznými právními předpisy.



4. Zpřístupňování vašich osobních údajů

4.1 Žádné osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím Stránky, nezpřístupní Services bez vašeho 
výslovného souhlasu třetím osobám, avšak s výjimkou následujících případů:

4.1.1 v rámci rezervačního procesu a za účelem poskytování Služby mohou být údaje zpřístupněny Cestujícímu 
(pokud jste Řidič) nebo Řidiči (pokud jste Cestující);

4.1.2 vyplývá-li taková povinnost z obecně závazného právního předpisu;

4.1.3 za účelem vynucování jakýchkoliv podmínek užití, které jsou použitelné ve vztahu ke Stránce nebo 
vynucování jakýchkoliv jiných podmínek nebo dohod ve vztahu k našim Službám; a/nebo

4.1.4 za účelem ochrany práv, majetku a bezpečnosti Services, Uživatelů a jakýchkoliv dalších třetích stran.

5. Cookies

5.1 Soubor cookie je datový soubor uložený lokálně ve vašem počítači, který uchovává informace  
o vašich aktivitách na internetu. Informace v souboru cookie, které může Services využívat, neobsahují žádné 
osobní údaje.

5.2 Stránka využívá souborů cookies pro sledování procházení Stránky Uživatelem, což umožňuje  
zdokonalovat Službu na základě skutečných údajů o jejím využití, a dále pro zachování on-line přihlášení  
ke Službě. Jste oprávněni použití cookies odmítnout prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče.  
Pokud použití cookies výslovně neodmítnete, budeme vaše používání Stránky pokládat za váš souhlas  
s použitím cookies výše uvedeným způsobem. Odmítnutí použití cookies může vést k omezení či  
zabránění využití Služby v on-line režimu.

6. Přístup k osobním údajům, jejich oprava a další práva

6.1 Pokud zjistíte nebo se domníváte, že vaše osobní údaje, které byly Services poskytnuty  
prostřednictvím Stránky, jsou zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu 
soukromí, jste oprávněni požádat Services o vysvětlení nebo požadovat, aby byl ze strany Services  
odstraněn závadný stav, či případně provedena oprava, doplnění či likvidace vašich osobních údajů.

6.2 V souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu soukromí máte právo přístupu k vašim 
osobním údajům zpracovávaným Services.


