
Podmínky užití stránek 

1. Uživatel stránek www.datleak.cz (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchto Stránek, 

kterým je nezávazné vyhodnocení údajů poskytnutých uživatelem, zda může mít nárok na přiměřené 

zadostiučinění vůči společnosti Internet Mall, a.s., v souvislosti únikem dat zákazníků e-shopu Mall.cz 

v roce 2017 (dále jen „Nárok“). 

2. Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou 

komplexním vyhodnocením právních možností uživatele. Uživatel bere na vědomí, že jediné závazné 

stanovisko a komplexní vyhodnocení mu může poskytnout advokát a uživatel bere na vědomí 

doporučení obrátit se na jakéhokoliv advokáta. 

3. Společnost LitFin SPV 3 s.r.o. IČ: 082 99 129, se sídlem V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 
00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
316547 jako Správce osobních údajů zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 „Nařízení“), následující osobní údaje: 

• jméno a příjmení 

• e-mailová adresa 

4. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace zájemce o financování procesu 
uplatnění Nároku a dále za účelem budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností 
smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. 

5. Osobní údaje budou zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu pěti let od posledního 
projeveného zájmu o službu poskytovanou Správcem, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování 
smluvní dokumentace po dobu delší. 

6. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i 

tito zpracovatelé: 

Poskytovatel webhostingu: Wix.com Ltd., Wix.com Inc.,500 Terry A Francois Blvd San 

Francisco, CA 94158 

LitFin Capital a.s. IČ: 084 38 412, se sídlem V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24636 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování 

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

• na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v 
důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením, 

• vznést námitku. 

8. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami 
seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi. 

9. Uživatel bere na vědomí, že Společnost není advokátní kanceláří a neposkytuje právní služby. 
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