Následující text je ujednáním, které upravuje podmínky zpracování údajů aplikace CF Hero a
jsou platné od 28.2.2019 včetně pozdějších úprav. Verze 1.0.

Příloha č. 1
Zpracování osobních údajů
1.0
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
1.1
Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v
jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem
bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.
1.2
Po instalaci aplikace v úvodních obrazovkách (tzv. onboarding) je možnost souhlasit se sdílením
dat
Pokud Uživatel zvolí volbu “NE” získaná data na straně provozovatele bude pouze, že aplikace
byla nainstalována s přiřazeným pseudo id a druhá informace bude, že si toto pseudo id nepřeje
sdílet data.

1.3
Předmětem zpracování dat, které Uživatel vytváří prostřednictvím užívání aplikace CF Hero jsou
tato data spadající do kategorie osobních údajů:
●
●
●
●
●
●

pohlaví
věk
datum narození
zdravotní znevýhodnění - předpokládaný uživatel je pacient s Cystickou Fibrózou
IP adresa
zdravotní stav - informace o inhalacích (kolik denně a jaké dávky léků)

●

Zvolené jméno v aplikaci / přezdívka

1.4
Provozovatel provádí následující operace zpracování osobních údajů Uživatele:
●
●
●

automatizované ukládání osobních údajů na servery Provozovatele
pseudo anonymizace - data jsou rozdělena podle typu informace a je jim přiřazeno
pseudo id (přiřazené aplikací),
uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či kombinování za účelem analytického a
statistického vyhodnocení.

1.5

Účely zpracování osobních údajů jsou dva:
1. zlepšování funkcí aplikace CF Hero
a. Díky těmto datům lépe odhalíme, co v aplikaci funguje a co naopak ne, a budeme
tak moci dále pracovat na jejím vylepšování. Jedná se o data technického rázu,
především o pádech aplikace a chybových stavech a co k nim vedlo.
b. A potom analytického rázu, kam patří agregační informace o počtu aktivních
uživatelů, nejpoužívanější verze operačního systému nebo třeba jaký je
nejoblíbenější účes v aplikačním eshopu.
2. přispění CF komunitě sdílením dat na bázi kvantitativního výzkumu
a. Cystická Fibróza je vzácné onemocnění a proto se studií/průzkumů/výzkumu
účastní obecně mnohem méně pacientů, než je tomu při běžných diagnózách.
Věříme, že naše aplikace může nejen pomoci dodržovat lépe a kvalitněji
rehabilitační režim, ale i přispět celé komunitě CF právě sdílením dat.
b. S využitím dat o inhalacích bychom chtěli připravit studii, která by uměla
poskytnout odpovědi na otázky jako “Kolik minut denně průměrně stráví CF
pacient s inhalacemi, jaké je nejčastější množství roztoku,” apod.
c. Využití dat má charakter kvantitativního výzkumu, pro tyto účely jsou tedy
využívána data v anonymizované podobě.
d. Výsledky tohoto výzkumu, bychom rádi publikovali nejen odborné ale i laické
veřejnosti.

1.6
Uživatel bere na vědomí, že CF Hero je provozována na serverech umístěných v hostingovém
centru a do zpracovávání osobních údajů je zapojen poskytovatel hostingových služeb, kterým je
společnost Google Inc.
1.7

Provozovatel je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele zapojit do zpracování osobních
údajů dalšího dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb jako tzv. dalšího
zpracovatele, popř. nahradit společnost Google Inc., a.s. jiným dodavatelem.
1.8
Místem zpracování osobních údajů jsou primárně členské státy Evropské unie.

1.9
Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení
smluvního vztahu odinstalováním aplikace CF Hero.
1.10
Každý uživatel má právo být zapomenut. V tuto chvíli toto právo může uživatel uplatnit
prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu app@cfhero.cz. Provozovatel aplikace se
zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit veškeré záznamy o uživateli, které byly získány
během používání CF Hero uživatelem.

