EN VERSION BELOW

Strategie ochrany soukromí aplikace „RSG Nutrition“
1. Než si stáhnete, nainstalujete a začnete používat mobilní aplikaci „RSG Nutrition“ (dále jen
„Aplikace“), prostudujte si prosím důkladně tuto Strategii ochrany soukromí.
2. Aplikaci vyvinul a poskytuje KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. (dále jen „Vývojář“).
3. Aplikace je určena především k tomu, abyste jako registrovaný uživatel mohli dostávat
stravovací doporučení pro vaše každodenní stravování podle jídelníčku určeného především pro
snížení tělesné hmotnosti/růst svalů, podle toho, čeho si přejete dosáhnout (podle editovatelné
volby, kterou si vyberete během zavádění Aplikace). Aplikace proto zobrazuje návrh vašeho
jídelníčku pro každý den, recepty a potravinové tipy včetně kalorické hodnoty a základních
fotografií doporučovaných potravin, spolu s vaším uživatelským jménem (kterým je vaše emailová adresa zadaná během procesu registrace). Aplikace nemá žádný společenský obsah, tj.
údaje, které v ní uvidíte, jsou určeny výhradně vám a neuvidí je žádný jiný uživatel (a vy stejně
tak neuvidíte údaje žádného jiného uživatele - doporučené jídelníčky a další údaje). Informace,
které zadáte během procesu registrace (viz níže odstavec 6), se nezobrazují žádným jiným
uživatelům ani třetím stranám.
4. Abyste mohli aplikace využívat, je vaše registrace povinná. Registrace se provádí buď (i)
zadáním platné e-mailové adresy a hesla vytvořeného pro účely využívání Aplikace, nebo (ii)
přihlášením pomocí stávajícího účtu na Facebooku nebo Googlu.
5. „Uživatel” Aplikace je každá fyzická osoba, která se přihlásí/registruje a poskytne své osobní
údaje Vývojáři za podmínek stanovených touto Strategií.
6. Aplikace získává informace, které poskytujete během registrace nebo užívání Aplikace, takto:



Z informací/údajů, které zadáte v procesu povinné registrace pro Aplikaci. Tyto údaje
zahrnují: vaše pohlaví, e-mail, heslo, tělesnou hmotnost, výšku, rok narození a typ
zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“).
Aplikace může také jisté informace shromažďovat automaticky, včetně zejména
jedinečného identifikátoru vašeho mobilního zařízení, operačního systému vašeho
mobilního zařízení, informací o vašem způsobu využívání Aplikace, data a času
vznesení vašeho požadavku na server, a WiFi a IP adres získaných z vašeho prohlížeče
nebo mobilního zařízení (tyto údaje mohou být využity pro přibližné určení vaší polohy;
přesné GPS souřadnice vaší polohy získává aplikace z vašeho mobilního zařízení pouze
s vaším svolením) – dále společně jen „Informace“.

7. Osobní údaje a Informace jsou shromažďovány a zpracovávány Vývojářem za podmínek
stanovených touto Strategií.
8. Protože sídlo Vývojáře je v České republice (tj. v Evropské unii), veškeré Osobní údaje, které o
sobě poskytnete během registrace, a veškeré Informace jsou shromažďovány, zpracovávány a
uchovávány v přísné shodě s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – dále jen „GDPR“) a Zákonem České republiky č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů (dále jen „Zákon”) a další související legislativou, včetně ostatní relevantní
legislativy EU o ochraně osobních údajů. Podle GDPR a zákona jste oprávněni požadovat:
- informace o způsobu a účelu zpracování vašich Osobních údajů, o jeho povaze, zdrojích, z
nichž byly vaše údaje získány, atd.;
- vysvětlení, zda Vývojář zpracovává vaše Osobní údaje legálně a v souladu s vaším právem na
ochranu soukromí a vašeho osobního života;
- odstranění nesprávných nebo nepřesných Osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány, nebo
jejich opravu;
- stažení vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů (o tom viz odstavec 10 níže).
9. Veškeré Osobní údaje, které poskytnete během registrace, a veškeré získané Informace jsou
zpracovávány pro účely fungování Aplikace a jejího dalšího rozvoje (aby mohl Vývojář
Aplikaci zdokonalovat, potřebuje vědět, jak jí uživatelé využívají), pro marketingové účely a
nabídky služeb, které vám může Vývojář čas od času zaslat, a pro nezbytnou komunikaci mezi
vámi a Vývojářem. Tato Strategie však nemá klást žádná omezení tomu, co bude Vývojář dělat
se získanými údaji po jejich anonymizaci, kdy již není možno je spojovat s vaší konkrétní
osobou uživatele Aplikace.
10. Poskytnutím Osobních údajů a přihlášením/registrací do Aplikace vyjadřujete svůj souhlas s
tím, že Vývojář bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat vaše Osobní údaje poskytnuté
vámi během procesu registrace a získané Informace, a to v rozsahu a pro účely stanovené v této
Strategii. Tento souhlas udělujete pro neomezenou dobu a kdykoliv jej můžete bez sankcí
stáhnout odinstalováním Aplikace ze všech zařízení, kde jí využíváte. Svůj souhlas můžete
odvolat také písemně zasláním emailu na následující adresu: info@rsgnutrition.cz, čímž dojde k
vymazání vašeho uživatelského účtu a ukončení dalšího využívání vašich Osobních údajů a
Informací získaných do té doby Vývojářem. Pokud výslovně ve vašem stažení souhlasu se
zpracováním osobních údajů neuvedete něco jiného, může Vývojář nadále zpracovávat jiné než
vaše Osobní údaje, tedy údaje získané během vašeho využívání Aplikace, jak je uvedeno v
odstavci 6 výše.
11. Vývojář poskytuje a zajišťuje fyzickou, elektronickou a procesní ochranu Osobních údajů, které
o vás zpracovává a uchovává, včetně Informací, před neoprávněným použitím třetími stranami,
sdělením třetím stranám nebo přístupem třetích stran.
12. Vývojář neposkytne ani nezpřístupní vaše Osobní údaje ani žádnou jejich část třetím stranám
ani je nezveřejní, pokud to nebudou požadovat obecně závazné právní předpisy. Externím
poskytovatelům služeb, kteří pomáhají Vývojáři vylepšovat Aplikaci, bude Vývojář poskytovat
pouze hromadné, anonymizované údaje. Pokud dojde ke sloučení, akvizici nebo prodeji aktiv
Vývojáře nebo jejich podstatné části a převodu práv k Aplikaci na jinou osobu/právní subjekt
(pouze za podmínky, že Vývojář bude vlastnit většinový podíl na volebních právech v takovém
právním subjektu), budete informováni e-mailem anebo oznámením na webových stránkách
Aplikace: https://rsgnutrition.cz.
13. Vývojář může tuto Strategii čas od času aktualizovat nebo měnit. Každá taková změna bude
neprodleně zveřejněna na webových stránkách Aplikace: https://rsgnutrition.cz. Platná bude
pouze verze aktuálně zveřejněná na výše uvedených webových stránkách (od okamžiku jejího

zveřejnění na uvedené adrese). Pokud budete pokračovat ve využívání Aplikace po nabytí
účinnosti změn této Strategie, platí, že s nimi souhlasíte. Pokud budou změny zásadní, může
Vývojář podle vlastního uvážení zvýraznit oznámení o provedených změnách nebo si vyžádat
váš souhlas s upravenou Strategií.
14. Dokončením povinné části registračního procesu v rámci Aplikace a klepnutím na tlačítko
„Sign In / Registrovat” vyjadřujete svůj nepodmíněný souhlas s touto Strategií a jejím obsahem.
V případě dotazů ohledně ochrany soukromí při využívání této Aplikace nebo ohledně praktik
Vývojáře můžete Vývojáře kontaktovat na adrese info@rsgnutrition.cz .
___________________________________________________________________________
Datum poslední aktualizace: 16. července 2019

„RSG Nutrition“ Privacy Policy
1. Please read carefully this Privacy Policy (hereinafter the "Privacy Policy" or "Policy") before

downloading, installing or using mobile application entitled „RSG Nutrition“ (hereinafter
„Application“).
2. The Application is developed for and provided by KARFÍK-KLÁSEK s.r.o.(hereinafter

"Developer").
3. The Application is designed mainly to enable you, as registered user, to receive food

suggestions for your daily diet mainly based on the weight reduction/muscle increase you desire
to achieve (upon the editable choice you make during the process of Application utilization).
The Application therefore displays your suggested daily menu, recipes and food tips including
calories and basic photos of the food and it also displays your username (being your e-mail
chosen during registration process). The Application does not feature any social content, i.e. the
data you see within the Application are displayed to you solely and no other user can see them
(as well as you can not see any other user´s data – menu suggestions and other data).
Information you insert during registration process (see below in par. 6.) are not displayed to
other users and/or third parties.
4. Registration is mandatory in order to be able to use the features of the Application. Registration

is performed by (i) either entering valid e-mail address and password created for the use of
Application, or (ii) by logging in using existing Facebook or Google account.
5. “User” of the Application is every natural person who signs up/registers and provides his/her

personal information to the Developer under conditions stipulated by this Policy.
6. The Application obtains the information you provide when you register and/or use the

Application, in the following way:



Information/data you type in in the course of mandatory registration within the
Application. Such data are: your gender, e-mail address, password, weight, height, year
of birth and type of occupation (hereinafter “Personal Data”).
The Application may also automatically collect certain information, including, but not
limited to, your mobile devices unique device ID, your mobile operating system,
information about the way you use the Application, the date and time of your request
towards the server and WiFi and IP addresses received from your browser or device
(which may be used to determine your approximate location; precise GPS location from
your mobile devices is collected only with your permission) –hereinafter collectively
“Information”.

7. Personal Data and Information is collected and processed by the Developer under the terms

stipulated by this Policy.
8. As the Developer resides in the Czech Republic (i.e. within European Union), all the Personal

Data provided by yourself during registration process and all the Information are collected,
processed and kept in strict accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – hereinafter „GDPR“) as well as Act
of the Czech Republic No. 110/2019 Coll., on Personal Data Processing (hereinafter “The Act”)
and other applicable legislation, including other relevant EU legislation on personal data
protection. In accordance with GDPR and The Act you are entitled to demand:
- information about a way and purpose of processing Personal Data, about its nature, source
etc.;
- explanation whether the Developer processes your Personal Data legally and consistently with
the protection of your private and personal life;
- removal of incorrect or inaccurate Personal Data about you, or demand correction of faulty
pieces of personal information;
- withdraw your consent to Personal Data processing (see below in par. 10.).
9. All the Personal Data provided by you during registration process and all the Information are

processed for the purpose of the Application´s operation and further development (to make the
Application better the Developer has to understand how users are using it), for marketing
purposes and service offerings that may be sent to you time to time and for necessary
communication between you and the Developer. This Policy is however not intended to place
any limits on what the Developer does with usage data that is aggregated or de-identified so it is
no longer tied to you as an Application user.
10. By providing Personal Data and signing up/registering to the Application you express your

consent to the Developer to collect, processes and keep your Personal Data provided during
registration as well as Information to the extent and for purposes stipulated by this Policy. Such
consent is granted for indefinite period of time and may be withdrawn by yourself anytime for
free by uninstalling the Application from all the devices where you use the Application. You
can also withdraw your consent by writing an email to the following address:
info@rsgnutrition.cz, which causes deletion of your user account and the Developer ceases to
use collected Personal Data and Information onwards. Unless not expressly requested in your
withdrawal otherwise, the Developer might however process and utilize other than Personal
Data collected during your utilization of the Application, as specified in par. 6 above.
11. Developer provides and ensures physical, electronic, and procedural safeguards to protect your

processed and maintained Personal Data and Information from unauthorized use, disclosure or
access by third parties.
12. The Developer does not provide, publish or make available any pieces of Personal Data to any

third party, unless required by applicable law. Only aggregated, anonymized data may be
transmitted to external service providers to help the Developer improve the Application. If the
Developer is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets and/or
transfer of the rights to the Application onto different entity/legal person (this may however
only take place on condition that the Developer owns majority of voting rights in such entity),
you will be notified via email and/or a prominent notice on the Application website:
https://rsgnutrition.cz .
13. This Policy might be updated/amended time to time by the Developer. Any such change will be

without undue delay made available on the Application website: https://rsgnutrition.cz. Only the
version posted on the aforementioned website is applicable and relevant (as of the time of its

posting on the web page). If you continue to use the Application after changes of this Policy are
in effect, you agree to the revised Policy. If the changes are material, the Developer may - upon
its discretion - provide more prominent notice or seek your consent to the new version of
Policy.
14. By finishing the mandatory part of the registration process within the Application and by

clicking on “Sign In / Registrovat” button you express your unconditional consent to this Policy
and its content.
If you have any questions regarding privacy while using the Application, or have questions
about the Developer´s practices, please contact the Developer via email at info@rsgnutrition.cz
.
___________________________________________________________________________
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