Zásady ochrany osobních údajů

Úvod
Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games
GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen
„TRAVIAN GAMES“). Platí pro všechny webové stránky, mobilní aplikace a
hry provozované společností Travian Games GmbH (dále jen „TRAVIAN
GAMES“).
V případě, že se pomocí odkazu uvedeného na webových stránkách
provozovaných společností TRAVIAN GAMES dostanete na jiné webové
stránky, které neprovozuje společnost TRAVIAN GAMES, nebo pokud
budete přistupovat ke službám třetí strany (např. při provádění platby),
nezapomínejte, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se na takové
webové stránky třetí strany nebudou vztahovat.
Společnost TRAVIAN GAMES shromažďuje, zpracovává a ukládá veškerá
data, která jí ochotně poskytnete (např. ve standardních formulářích nebo
jinak na webových stránkách a v hrách provozovaných společností
TRAVIAN GAMES) elektronickými nebo jinými komunikačními prostředky
nebo která byla přenesena během interakce mezi vámi a webovými
stránkami a hrami společnosti TRAVIAN GAMES, v souladu s následujícími
oddíly a v souladu s platnými předpisy.
To zahrnuje údaje, které poskytnete ostatním uživatelům, když s nimi
komunikuje na webových stránkách a ve hrách provozovaných společností
TRAVIAN GAMES.
1.
Návštěva webových stránek společnosti TRAVIAN GAMES
Když navštívíte webové stránky provozované společností TRAVIAN
GAMES, váš prohlížeč automaticky odešle informaci o IP adrese, verzi
prohlížeče, rozlišení obrazovky a operačním systému zařízení, které
používáte k přístupu ke stránkám. Váš prohlížeč webové stránce rovněž
poskytne datum, čas a dobu trvání návštěvy a různé stránky, které jste
během návštěvy navštívili. Společnost TRAVIAN GAMES tyto informace
využívá k optimalizaci svých webových stránek a her. Mimo to společnost
TRAVIAN GAMES na svých webových stránkách využívá analytický nástroj
Google Analytics. Další podrobnosti o použití nástroje Google Analytics
uvádí komentáře v části 4. d).

2.

Používání her TRAVIAN GAMES

a
Registrace
Při registraci do hry provozované společností TRAVIAN GAMES budete
muset uvést svou e-mailovou adresu a zvolit si uživatelské jméno a heslo.
Tyto údaje společnost TRAVIAN GAMES trvale uloží poté, co potvrdíte
aktivační odkaz, který vám bude zaslán na e-mailovou adresu zadanou při
registraci. Jako uživatelské jméno prosím nepoužívejte své skutečné
jméno, jméno jiné osoby nebo název chráněné registrované ochranné
známky. Společnost TRAVIAN GAMES k vám navíc přiřadí zemi na základě
IP adresy zařízení, které jste použili k vytvoření účtu. Tyto informace
budou uloženy a umožní nám nabízet vám odpovídající výběr způsobů
platby.
Pokud na kterékoli webové stránce společnosti TRAVIAN GAMES kliknete
na reklamní odkaz a přejdete na webovou stránku, kterou provozuje
společnost TRAVIAN GAMES, bude do vašeho počítače zaslán soubor
cookie, který obsahuje informace o tom, na který odkaz jste klikli, od
jakého inzerenta, na jakou hru, v jaký čas a ve které zemi. Společnost
TRAVIAN GAMES k vám také přiřadí zemi na základě IP adresy vašeho
zařízení. Společnost TRAVIAN GAMES bude tyto neosobní údaje
vyhodnocovat za účelem optimalizace svých reklamních kampaní a
účtování reklam svým inzerentům. Po ověření aktivačního odkazu bude
soubor cookie odstraněn.
U stále většího počtu her společnost TRAVIAN GAMES nabízí službu, která
vám umožní ve hře provést aktivaci jenom jednou. Poté můžete tento
herní účet používat k tomu, abyste snadno přecházeli mezi různými
herními světy této hry. Základem této služby je to, že údaje, které
poskytnete při registraci do hry, budou touto hrou centrálně uloženy.

b
Používání her
Společnost TRAVIAN GAMES ukládá a zpracovává vaše osobní údaje za
účelem realizace uzavřené smlouvy s uživatelem hry a možností použití
spojených s touto smlouvou (jako třeba používání her, využívání podpory,
atd.). Společnost TRAVIAN GAMES také pro své hry využívá analytické
nástroje Google Analytics a SWRVE. Pro více podrobností o používání
nástrojů Google Analytics a SWRVE si přečtěte informace uvedené v části
4. d) a e). To samé platí v případě, že k nějaké hře společnosti TRAVIAN
GAMES získáte přístup z jedné z mobilních aplikací, které provozuje
společnost TRAVIAN GAMES.

c
Komunikační kanály
Hry a webové stránky, které provozuje společnost TRAVIAN GAMES,
nabízejí různé možnosti pro komunikaci se společností TRAVIAN GAMES
nebo s jinými hráči. Společnost TRAVIAN GAMES automaticky používá
filtrační systémy, které zakazují jakoukoli komunikaci, která porušuje § 9
Všeobecných podmínek společnosti Travian Game GmbH. Společnost
TRAVIAN GAMES zejména automaticky používá filtrační systémy
k blokování veškerých hromadných zásilek a zpráv, které jsou urážlivé,
obscénní nebo rasové povahy, které oslavují násilí, nebo jakýchkoli jiných
nevhodných prohlášení nebo zpráv, které propagují produkty či služby.
Společnost TRAVIAN GAMES navíc po krátkou dobu zaznamenává
používání komunikačních kanálů, aby analyzovala a opravila případné
technické chyby, zaručila bezpečnost a neporušenost systému a vytvářela
uživatelské statistiky, které neshromažďují osobní údaje. Vygenerované
výkazy obsahují datum a čas zprávy, odesílatele a příjemce a objem
zaslaných dat.
Žádný zaměstnanec ani agent společnosti TRAVIAN GAMES si nebude číst
vaše zprávy bez vašeho souhlasu. V případě podezření na jakékoliv
zneužívání a/nebo neoprávněné používání komunikačních kanálů
(například při nahlášení nějaké zprávy jejím příjemcem) si společnost
TRAVIAN GAMES vyhrazuje právo vyšetřit relevantní herní účet a zprávu
z něj zaslanou a v případě, kde to bude vhodné, provést určitá
protiopatření.

d
Prošetření manipulací s fungováním hry
Společnost TRAVIAN GAMES bude shromažďovat a uchovávat záznamy,
které odrážejí způsob používání webových stránek a her provozovaných
společností TRAVIAN GAMES, např. činnosti uživatele při hře a komunikaci
mezi uživateli při hře nebo komunikaci v rámci služeb souvisejících
s hrami. To zahrnuje sledování způsobů hraní a kontrolu možných
manipulací s fungováním hry, které pak mohou sloužit ke zjišťování
jakýchkoli škodlivých nebo nepatřičných činností uživatelů. Společnost
TRAVIAN GAMES používá speciální programy ke zjišťování porušení
pravidel her, např. programy, které dokáží zjistit používání neschválených
skriptů. Za tímto účelem může ukládat IP adresy, přihlašovací údaje za
posledních čtrnáct dnů a jakékoli jiné údaje, které prohlížeč přenáší jako
hlavičku stránky. Společnost TRAVIAN GAMES navíc zaměstnala osoby,
které byly pro tuto činnost speciálně vyškoleny a které mohou být
zaměstnanci nebo nezávislými osobami, jež pracují pro společnost

TRAVIAN GAMES. Společnost TRAVIAN GAMES rovněž vybere z řad hráčů
vhodné osoby, které projevily zájem o dobrovolné provádění těchto
činností. Zaměstnanci, nezávislé osoby a dobrovolníci („speciálně
vyškolení pracovníci“) budou mít přístup ke stejným údajům jako speciální
programy, které společnost TRAVIAN GAMES používá k plnění těchto
úkolů. Speciálně vyškolení zaměstnanci budou rovněž pověřeni
zjišťováním, odhalováním a trestáním veškerých porušení aktuálních
Všeobecných podmínek a pravidel hry, např. nezákonného používání
několika herních účtů nebo urážení jiných hráčů. Speciálně vyškolení
zaměstnanci jednají výhradně v souladu s ustanoveními a pokyny
společnosti TRAVIAN GAMES a mají za úkol zejména zajišťování
dodržování platných předpisů na ochranu dat. Pokud jde o zpracovávání
osobních údajů, odpovědnou osobou zůstává společnost TRAVIAN GAMES.
Pokud společnost TRAVIAN GAMES zjistí, že jednáte v rozporu se svými
smluvními povinnostmi, např. používáním neschválených skriptů, výslovně
si vyhrazuje právo spojit vaši IP adresu s jinými údaji, které má o vás
uložené, aby vás na toto porušení upozornila. Společnost TRAVIAN GAMES
pak může učinit další kroky vůči příslušnému uživateli, aby obnovila běžné
fungování hry.

e
Interní výzkum
Společnost TRAVIAN GAMES rovněž používá informace, které jste uložili
nebo které byly o vás uloženy, pro interní průzkum demografie, zájmů a
chování uživatelů. Tato data se používají v pseudonymizované podobě.
Vůči tomuto shromažďování a uchovávání údajů se můžete kdykoliv
ohradit s budoucí platností. Prosíme zašlete nám své odvolání souhlasu na
níže uvedenou e-mailovou adresu. Kromě samotného zaslání odvolání vám
s odvoláním nevzniknou žádné další náklady.

f
Zpracování plateb
Při provádění platby budete muset poskytnout další informace. Povaha
těchto informací závisí na způsobu platby, který jste zvolili. Společnost
TRAVIAN GAMES nabízí celou řadu anonymních způsobů platby.
Společnost TRAVIAN GAMES předá údaje, které jsou nutné ke zpracování
platby, poskytovatelům služeb odpovědným za inkasování plateb.
Společnost TRAVIAN GAMES pověří poskytováním těchto platebních služeb
společnost TG Payment GmbH v Mnichově (Německo). Spolupráce
s třetími stranami rovněž zahrnuje zpracování plateb prostřednictvím
externích poskytovatelů služeb (PayPal, společnosti vystavující kreditní

karty, operátoři mobilních sítí atd.). Tyto třetí strany jsou ze zákona
povinny zacházet s vašimi osobními údaji důvěrným a bezpečným
způsobem v souladu s platnou legislativou a mohou vaše osobní údaje
použít pouze ke splnění svých smluvních povinností.
Když v průběhu hry provedete platbu, bude vytvořen soubor cookie, který
obsahuje náhodně vygenerované identifikační číslo. Tento soubor cookie
bude potřeba k tomu, abyste se pro dokončení platebního procesu mohli
vrátit do hry.
Společnost TRAVIAN GAMES zaměstnává osoby, které jsou odpovědné za
zajištění dodržování správné realizace zpracování platby, a tudíž mají
všechny předpoklady tak činit. Tito zaměstnanci jednají výhradně
v souladu s ustanoveními a pokyny společnosti TRAVIAN GAMES a mají za
úkol zejména zajišťování dodržování platných předpisů na ochranu dat.
Tito zaměstnanci používají anonymizované údaje ke zjišťování a prevenci
případných zneužití platebních procesů. V případě jakéhokoli porušení
bude platební proces zrušen. Společnost TRAVIAN GAMES má navíc právo
použít veškerá dostupná data a v případě potřeby i osobní údaje
k realizaci dalších opatření.
Společnosti TRAVIAN GAMES je oprávněna poskytnout údaje třetím
stranám, kterým byly postoupeny pohledávky, jež uživatel dluží
společnosti TRAVIAN GAMES, nebo třetím stranám, které jsou odpovědné
za inkasování plateb, pokud je to k zinkasování takových pohledávek
nutné.

g

Online inzerce založená na používání

Při používání webových stránek Travianu se zobrazují reklamy, které byly
optimalizovány podle jejich relevance pro vás. Zobrazení inzerenti
shromažďují individuálně anonymizovaná data o vašem chování.
Shromažďují se například data o navštívených webových stránkách,
využitých nabídkách a o tom, na které bannery jste klikli. Žádný uživatel
nemůže být na základě těchto dat identifikován v souladu se zákonnými
předpisy, které vyžadují pseudonymizaci nasbíraných údajů. Z technických
důvodů nejsou shromážděné IP adresy používány pro aktivaci reklam na
základě chování uživatele a jsou plně anonymizovány.
Další detaily týkající se toho, jak využívá Google reklamní technologie ke
zpracování dat, najdete na tomto odkazu:
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

Pokud si nepřejete dostávat cílené reklamy od Google, můžete je
deaktivovat na následujícím odkazu:
http://www.google.com/ads/preferences
Webová stránka Travianu, kterou navštěvujete, využívá tyto služby nebo
poskytovatele služeb:
-

Google AdSense, služba, která integruje inzerci od Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, služba, která integruje inzerci od Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlín, Německo
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburk,
Německo

Kromě toho také povolujeme dalším třetím stranám, například mediálním
agenturám, umístit na našich webových stránkách soubory cookie k
analýze využití online inzerce a poskytování cílené inzerce založené na
vašich preferencích. Toto umožňuje mediálním agenturám oslovit cílovou
skupinu jejich zadavatelů inzerce co nejpřesněji a bez plýtvání. Tímto jsou
generovány anonymní statistiky a získaná data jsou využita pro účely
průzkumu trhu. Data nemůžou vést k identifikaci jednotlivců.
Naše webové stránky využívají také "konverzní pixely" od Facebook Inc.,
1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com
(“Facebook”) a/nebo Twitter International Company, The Academy 42,
Pearse Street, Dublin 2, Ireland, http://www.twitter.com (“Twitter”)
a/nebo Google AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, www.google.com/adwords (“Google”).
Tento nástroj nám umožňuje sledovat akce uživatele po přesměrování po
kliknutí na partnerskou reklamu na webové stránce poskytovatele. To
znamená, že dokážeme pro statistické účely nebo pro výzkum trhu
zaznamenat efektivitu inzerce na Facebooku nebo Twitteru nebo Google
ads. Data nasbíraná tímto způsobem jsou anonymní, což znamená, že
nevidíme žádná osobní data jednotlivých uživatelů. Nasbíraná data jsou
ukládána a zpracovávána Facebookem, Twitterem nebo Googlem. O tom
vás informujeme v souladu s informací nám dostupnou v dané době.
Facebook, Twitter a Google můžou kombinovat tato data s vaším účtem
na Facebooku, Twitteru nebo Google a využít je k vlastním reklamním
účelům v souladu se svými pravidly o ochraně osobních údajů, která
naleznete na
https://www.facebook.com/about/privacy/

nebo
https://twitter.com/privacy
.
Konverzní pixely umožňují Facebooku, Twitteru, Googlu a jejich
příslušným partnerům zobrazovat vám inzerci v rámci Facebooku, Twitteru
a Google Display Network i mimo ně. V obou případech je k tomuto účelu
na vašem počítači uložen soubor cookie.
Pokud si přejete zrušit svůj souhlas s tímto chováním, klikněte prosím
zde:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
nebo
https://twitter.com/settings/security.

h
Používání prostřednictvím platformy třetí strany; mobilní
sledování
Využíváme technologie mobilního sledování k neustálému vylepšování a
optimalizaci našich nabídek. K tomuto účelu využíváme služeb společnosti
adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Germany
(www.adjust.com). Použitím těchto služeb sbíráme statistické údaje o
využívání našich webových stránek za účelem zlepšování naší nabídky. Ce
se týče používání našich aplikací, z vašich mobilních zařízení získáváme
informace, které zaznamenáváme a vyhodnocujeme. Sbírána jsou
následující data: IP adresy, které jsou okamžitě anonymizovány, MAC
adresy, anonymizovaná ID zařízení (IDentifier For Advertisers - IDFA nebo
Google Advertiser ID - GAID), typ webového prohlížeče, jazyk,
poskytovatel internetu, stav sítě, časová zóna, URL přístupové a konečné
webové stránky, datum přístupu a strávená doba, clickstream data a další
statistické informace o využívání našich služeb. Data sesbíraná tímto
způsobem jsou využita k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Data
získaná využitím sledovací technologie nejsou použita k osobní identifikaci
návštěvníka těchto webových stránek bez souhlasu dotyčné osoby. Sbírání
a skladování dat může být zakázáno do budoucna úpravou nastavení ve
vašem mobilním zařízení podle popisu v oddíle 8.

3.
Přenos vašich údajů třetím stranám
V určitých případech předá společnost TRAVIAN GAMES vaše osobní údaje
následujícím třetím stranám:






poskytovatelé plateb (viz výše),
poskytovatelé služeb IT (např. poskytovatelé e-mailu, hostingu),
databázové služby (např. analýza reklamních kampaní),
přidružené společnosti (např. platební údaje předávané společnosti
TG Payment GmbH),
státní orgány (např. vyšetřující orgány).

Tyto třetí strany jsou ze zákona povinny zacházet s vašimi osobními údaji
důvěrným a bezpečným způsobem v souladu s platnou legislativou a
mohou k vašim osobním údajům přistupovat pouze tehdy, když jsou tyto
údaje potřeba k plnění jejich smluv a za předpokladu, že je pro takový
přístup zákonný důvod.
Společnost TRAVIAN GAMES navíc povolí třetím stranám, aby vás
kontaktovaly za účelem reklamy, pouze s vašim předchozím výslovným
souhlasem. V takovém případě společnost TRAVIAN GAMES předá těmto
třetím stranám vaši e-mailovou adresu.

4.

Technické funkce

a
Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé soubory, které společnosti TRAVIAN GAMES
umožňují zaznamenávat určité informace o vašem zařízení, například vás
identifikovat, když znovu navštívíte webové stránky, nebo generovat
statistiky. Většina souborů cookie je automaticky odstraněna, když
ukončíte prohlížeč nebo opustíte webové stránky nebo hry provozované
společností TRAVIAN GAMES. Některé soubory cookie ovšem mohou být
uchovávány po delší dobu. Ve výše uvedených oddílech je podrobněji
popsáno, jak společnost TRAVIAN GAMES soubory cookie používá.

b
Webové signály
Společnost TRAVIAN GAMES používá „webové signály“ (také zvané
průhledné soubory GIF nebo webové majáky atd.). Webový signál je
odkaz umístěný na webové stránce, který odkazuje na malý grafický
obrázek. Když je pak vyvolána webová stránka s vloženým odkazem,
automaticky se vyžádá i tento malý grafický obrázek. Společnost TRAVIAN

GAMES používá webové signály k optimalizaci webových stránek a
reklamních kampaní tak, že počítá nebo zaznamenává počet návštěv
určité webové stránky, zjišťuje, zda a kdy byla otevřena e-mailová zpráva
atd. Ve výše uvedených oddílech je podrobněji popsáno, jak společnost
TRAVIAN GAMES webové signály používá.

c
Moduly plug-in pro sociální sítě
Společnost TRAVIAN GAMES na svých webových stránkách a ve svých
hrách používá moduly plug-in sociálních sítí, jako je tlačítko „To se mi líbí“
služby Facebook nebo Facebook Connect a tlačítko „Google +1“ serveru
Google. Společnou funkcí modulů plug-in sociálních sítí je, že když
vstoupíte na webové stránky společnosti TRAVIAN GAMES, na kterých je
použit modul plug-in sociální sítě, poskytovateli modulu plug-in sociální
sítě budou předána ta stejná data, která by mu byla předána při vašem
přímém přístupu na jeho webovou stránku. Pokud například vyvoláte
webovou stránku poskytovatele, která obsahuje tlačítko „To se mi líbí“
služby Facebook, služba Facebook získá informaci o vaší IP adrese, verzi
prohlížeče a rozlišení obrazovky a operačním systému zařízení, které jste
použili pro přístup ke stránce, a adresu URL webové stránky, která tlačítko
„To se mi líbí“ obsahuje. To platí i v případě, že jste nepoužili žádnou ze
služeb nabízených těmito poskytovateli. Pokud modul plug-in poskytly
společnosti Facebook nebo Google, budou výše uvedené údaje přeneseny
do USA.
Další informace budou předávány, pokud jste při návštěvě webové stránky
přihlášeni k jedné z těchto služeb nebo používáte modul plug-in sociálních
sítí. Informace o tom, jaké údaje budou v takovém případě předávány,
vám poskytne příslušný poskytovatel.

d
Google Analytics
Společnost TRAVIAN GAMES pro své webové stránky, hry a na
domovských stránkách svých her využívá nástroj pro analýzu webu
Google Analytics. Tento nástroj využívá soubory cookie, aby nám umožnil
analyzovat vaše návštěvy her a webových stránek provozovaných
společností TRAVIAN GAMES. Nástroj Google Analytics to provádí tak, že
shromažďuje data pomocí zobrazení stránky, tj. technických funkcí
zařízení použitého k návštěvě stránek a vašich aktivit na webových
stránkách a ve hrách, které společnost TRAVIAN GAMES provozuje. Poté
nástroj Google Analytics tato data analyzuje v rozsahu svého smluvního
závazku vůči společnosti TRAVIAN GAMES a sestavuje zprávy

s informacemi o tom, z jaké adresy URL uživatel webovou stránku nebo
hru společnosti TRAVIAN GAMES otevřel, přibližně z jakého geografického
umístění stránku nebo hru navštívil, jak dlouho u nich zůstal a celkový
nástin aktivit uživatele v průběhu této návštěvy. Společnost TRAVIAN
GAMES nakonfigurovala nástroj Google Analytics tak, aby se v Evropě
z vaší IP adresy před jejím uložením smazal poslední oktet. V nastaveních
vašeho webového prohlížeče můžete zakázat použití souborů cookie,
nezapomínejte však, že tím může dojít k omezení rozsahu použití
případných her nebo webových stránek společnosti TRAVIAN GAMES. Jako
náhradní možnost vám nabízíme stažení a instalaci relevantního modulu
plug-in pro váš webový prohlížeč přes tento odkaz:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Poté bude kód
JavaScriptu nástroje Google Analytics instruován, aby při vašich
návštěvách her a webových stránek společnosti TRAVIAN GAMES nástroji
Google Analytics nezasílal žádné informace.

e
SWRVE
Společnost TRAVIAN GAMES pro své hry využívá nástroj webové analýzy
SWRVE. V rámci jeho funkce jsou do zdrojového kódu her nebo mobilních
aplikací vloženy fragmenty kódů, které se aktivují, když provedete nějaký
konkrétní úkon definovaný společností TRAVIAN GAMES (například
registraci, aktivaci, přihlášení, smazání účtu, nákup kreditů atd.). Po této
aktivaci se na servery nástroje SWRVE, které se nachází v EU, odešlou
následující data: název hry nebo webové stránky, lokální verze hry,
náhodně vygenerované a anonymizované ID číslo vašeho účtu, ID číslo
upřesněné pro definovanou akci, popis definované akce, časové razítko,
ID relace webového prohlížeče a IP adresa. V případě, že otevřete nějakou
z her společnosti TRAVIAN GAMES přes mobilní aplikaci, se také přenesou
následující data: stav sítě (například 3G, Wi-Fi), operační systém (bez
čísla verze) a to, zda je zařízení chytrý telefon nebo tablet. Nástroj SWRVE
poté tato data analyzuje v rozsahu svého smluvního závazku vůči
společnosti TRAVIAN GAMES, aby sestavil zprávy, které upřesňují, jak
byla hra nebo mobilní aplikace použita. Kromě toho nástroj SWRVE
přenesená data využije v anonymizované a agregované formě, aby
informoval společnost TRAVIAN GAMES a další klienty o obecném přehledu
o chování uživatelů. Mimo toto použití v anonymní a agregované formě
nástroj SWRVE data přenesená ze společnosti TRAVIAN GAMES ukládá a
využívá pouze v rozsahu svého smluvního závazku a podmínek
stanovených společností TRAVIAN GAMES. Vůči tomuto sběru a
uchovávání dat můžete kdykoliv vznést námitku s budoucí platností.
Prosíme zašlete své odvolání souhlasu na e-mailovou adresu uvedenou

níže. Kromě nákladů na přenos takového odvolání souhlasu vám
s odvoláním nevzniknou žádné další výdaje.

f

Push notifikace

Pokud máte aktivované příslušné nastavení na svém mobilním zařízení,
TRAVIAN GAMES vám můžou posílat push notifikace na vašem mobilním
zařízení za účelem sdílení aktualizací ve hrách a informování o dalších
relevantních novinkách. Push notifikace můžete spravovat na stránce
"Možnosti" nebo "Nastavení" v aplikaci nebo v nastavení vašeho zařízení.
5.
Odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, pokud společnost TRAVIAN GAMES
nezpracovává vaše osobní údaje ke smluvním nebo zákonným účelům.
Pokud se odvolání týká přijímání informací o hrách nebo jakýchkoli jiných
e-mailových zpráv, všechny informace o hrách nebo jiné e-mailové
zprávy, které budete dostávat, obsahují možnost odhlásit se z odběru
veškerých dalších informací o hrách nebo e-mailových zpráv. Odvolání
souhlasu s sebou nenese žádné další náklady kromě nákladů na přenos
takového odvolání.
6.
Oprava nebo odstranění osobních údajů
Své osobní údaje můžete kdykoli změnit (např. je aktualizovat nebo
opravit) nebo zcela odstranit. Vezměte prosím na vědomí, že společnost
TRAVIAN GAMES nebude moci vyhovět vaší žádosti o odstranění, pokud je
tato žádost v rozporu s povinností uchovávat záznamy nebo s legitimními
zájmy společnosti TRAVIAN GAMES nebo třetích stran. Pokud si přejete,
aby společnost TRAVIAN GAMES změnila vaše osobní údaje nebo je
přestala používat, kontaktuje ji na adrese privacy@traviangames.com.
Společnost TRAVIAN GAMES pak co nejdříve provede požadované změny
nebo odstranění vašich údajů. Společnost TRAVIAN GAMES vám ovšem
musí připomenout, že z technických nebo organizačních důvodů mohou
být některá opatření provedena i po té, co předložíte žádost o odstranění,
pokud byla taková opatření v této době již zahájena, ale ještě nebyla
dokončena.

7.
Informace o osobních údajích
Společnost TRAVIAN GAMES vás na požádání zdarma informuje o tom,
jaké všechny osobní údaje jsou o vás uloženy. Tyto informace vám budou
zaslány v elektronické podobě, obvykle e-mailem.

8.

Deaktivace vašeho sledovacího ID

Pro mobilní zařízení značky Apple: Otevřete nastavení na vašem mobilním
zařízení (např. iPhone nebo iPad) a vyberte v menu "Soukromí". Poté
můžete v menu "Reklamy" deaktivovat sledování.
Pro mobilní zařízení s Androidem: Otevřete nastavení v seznamu aplikací a
klepněte na tlačítko Reklamy. Jakmile se otevře okno, můžete deaktivovat
Google Advertising ID.
9.
Závěrečná ustanovení
Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany
osobních údajů kdykoli pozměnit, ale vždy bude dodržovat příslušnou
legislativu týkající se ochrany dat.

Pokud máte nějaké obecné otázky týkající se těchto Zásad ochrany
osobních údajů a ochrany dat ve společnosti TRAVIAN GAMES, kontaktujte
nás prosím na níže uvedených adresách. Pokud je to možné, kontaktujte
nás prosím pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci do
hry.

E-mail:
privacy@traviangames.com

Poštovní adresa:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld Straße 22
80807 Mnichov
Datum: 1. srpna 2015

