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1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Osobní údaje získává poskytovatel od subjektů těchto údajů nebo jejich zástupců.
1.2. Účel zpracování: vedení databáze zákazníků a uživatelů služeb. Databáze obsahuje údaje o všech zákaznících a
uživatelích a dalších kontaktních osobách, a to včetně údajů historických. Databáze je určena k evidenci práv k
jednotlivým službám, a to nejen aktuálně platných, ale pro ověření změn prováděných v minulosti, zejména převodů
či přechodů jmen domén, nastavení služeb či jiných právních jednání, která lze na základě záznamů v databázi
identifikovat, i platných v minulosti.
1.3. Právní základ: plnění smlouvy o poskytování služeb, jde-li o údaje poskytnuté dle čl. 2.4 a 2.5. V ostatních
případech je právním základem souhlas subjektu údajů, přičemž subjekt osobních údajů je oprávněn tento souhlas
kdykoliv odvolat tím, že subjekt osobních údajů tyto údaje odstraní k tomu určenou službou poskytovatele (např.
služba admin.xnet.cz).

2. OSOBNÍ ÚDAJE VEDENÉ V SOUVISLOSTI S REGISTRACEMI JMEN DOMÉN A
POSKYTOVÁNÍM HOSTINGU
2.1. Poskytovatel vede a zpracovává osobní údaje subjektů ve své databázi a potřebné údaje předává správcům
příslušných registrů nebo jejich registátorům.
2.2. Subjekt osobních údajů: Zákazník nebo uživatel služby, či jákoliv kontaktní osoba vedená v souvislosti se
službou.
2.3. Osobní údaje vedené v databázi: jméno a příjmení, identifikátor, emaily, adresy, telefonní a faxová čísla,
identifikační čísla (IČ), daňová identifikační čísla (DIČ), identifikační čísla Ministerstva práce a sociálních věcí či
čísla identifikačních průkazů.
2.4. Povinné osobní údaje (nezbytné pro plnění smlouvy): název Jména domény, ID kontaktu, jméno a příjmení,
email a adresa.
2.5. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby subjekt údajů poskytl nad rámec údajů dle článku 2.4 dodatečné
osobní údaje nezbytné pro jeho jednoznačnou identifikaci, např. v rámci probíhajícího soudního či jiného řízení,
případně řešení sporů dle Pravidel alternativního řešení sporů, zejména datum narození a identifikační číslo (IČ).

3. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET
3.1. Služba WHOIS (či jiný obdobný způsob): Příslušné registry poskytují aktuálně platné osobní údaje , ktré nebyly
označeny jako skryté, prostřednictvím sítě Internet v rámci informačních služeb. Tyto údaje mohou být vzhledem k
charakteru sítě Internet přístupné i mimo území Evropské unie.

3.2. Skrývání údajů zpřístupňovaných dle čl. 3.1: subjekt údajů může zamezit zpřístupňování údajů jejich skrytím za
podmínek stanovených Pravidly registrace jednotlivých registrů. Skrýt není většinou možné název Jména domény,
ID kontaktu, jméno a příjmení uvedené u kontaktu.
3.3. Účel poskytování: ochrana oprávněných zájmů subjektů údajů, zejména zajištění právní jistoty ve vztahu k
výkonu jejich práv k Jménům domén. Toto poskytování osobních údajů je dále realizováno k zajištění ochrany
oprávněných zájmů třetích osob týkajících se bezpečnosti sítě Internet, komunikace na této síti, bezpečnosti služeb
poskytovaných s využitím Jmen domén, ochrany práv třetích osob proti rušení těchto práv Jmény domén či službami
s jejich využitím poskytovanými, a to i z toho důvodu, aby dotčené třetí osoby mohly přímo a bez zbytečného
zdržení a výdajů kontaktovat Držitele Jména domény či další osoby, popřípadě se mohly k zajištění ochrany svých
práv obrátit s označením konkrétního Držitele na příslušné orgány.

4. DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Registr nebo registrátor, kterému byly v souladu s poskytováním služby poskytnuty osobní údaje subjektu
údajů, se stává správcem poskytnutých osobních údajů subjektu údajů a je povinen tyto osobní údaje zpracovávat
pouze za účelem, za kterým byly subjektem údajů poskytnuty. Další zpracování předaných osobních údajů je věcí
vztahu mezi subjektem údajů a registrem nebo registrátorem. Registr nebo registrátor je povinen seznámit subjekt
údajů se zásadami nakládání s osobními údaji. Registr nebo registrátor je povinen nakládat s osobními údaji v
souladu s právními předpisy.
4.2. Poskytování soudům a dalším obdobným orgánům: osobní údaje subjektu údajů, včetně údajů, které jsou
označeny jako skryté, mohou být zpřístupněny a doložen souhlas subjektu údajů s aktuálním zněním Pravidel
registrace a Pravidly alternativního řešení sporů soudu, rozhodčímu soudu, jinému státnímu orgánu nebo správci či
expertovi dle Pravidel alternativního řešení sporů a to pro účely jejich úřední činnosti nebo v rámci rozhodování
sporů v souladu se zákonem nebo řešení sporů dle Pravidel alternativního řešení sporů. Takto lze poskytnout pouze
údaje vztahující se ke konkrétním subjektům údajů či konkrétním Jménům domén. Za stejných podmínek je
poskytovatel oprávněn poskytnout i údaje o historických údajích, jestliže jsou k dispozici.
4.3. Právo na přenositelnost prostřednictvím administračního rozhraní: uživatel má své osobní údaje k dispozici v
administračním rozhraním provozovaném poskytovatelem

