INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HRÁČŮ
v souvislosti s uzavřením smlouvy o registraci hráče mezi hráčem a společností NET and GAMES a.s., se sídlem Bednářova 621/29,
Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 283 30 633, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 5811, kontaktní
údaje k vyřizování agendy osobních údajů (kromě adresy sídla): e-mail office@kajot.cz, (dále jen „NET and GAMES“), coby provozovatelem, na
jejímž základě má dochází k registraci a účasti na hazardních hrách provozovaných NET and GAMES, tímto hráč na základě své svobodné vůle:
•

bere na vědomí, že NET and GAMES, jakožto provozovatel hazardních her ve smyslu § 6 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
v účinném znění (dále jen „zákon o hazardních hrách“), sbírá a zpracovává hráčovy osobní údaje. Konkrétně se jedná zejména o
následující osobní údaje, jejichž zpracování NET and GAMES přichází v souvislosti s právním vztahem založeným smlouvou o registraci
hráče a účastí hráče na dotčených hazardních hrách v úvahu:
-

-

veškerá jména a příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
místo narození,
pohlaví,
adresa trvalého (příp. též jiného) pobytu,
státní občanství,
druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti,
informace o sebeomezujících opatřeních,
informace získané prostřednictvím rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (byl-li již zřízen),
informace vztahující se k dočasnému uživatelskému kontu a veškeré s tím související transakce, a to jak u hazardních her
provozovaných v režimu land based, tak v režimu internetové hry (v rozsahu stanoveném zákonem o hazardních hrách),
informace vztahující se k uživatelskému kontu aktivovanému v důsledku registrace a veškeré s tím související transakce, a to
jak u hazardních her provozovaných v režimu land based, tak v režimu internetové hry (v rozsahu stanoveném zákonem o
hazardních hrách),
výsledky ověřování totožnosti a věku osoby žádající o registraci na Ministerstvu financí,
v zákonem umožněném rozsahu příp. pořízené kopie nebo výpisy z dokladů předložených při identifikaci, registraci apod.,
u živé hry osobní údaje potřebné k vedení řádné evidence všech platebních transakcí souvisejících s nákupem nebo výměnou
hodnotových žetonů a údaje související s tzv. denním herním výkaznictvím,
údaje související s povinností identifikace a monitorování v herně a kasinu dle zákona o hazardních hrách (obsažené např.
v denní evidenci všech návštěvníků herny nebo kasina; záznamy z monitorovacích zařízení),
v souvislosti s registrací k internetové hře údaje o platebním účtu nebo platební kartě podle § 78 zákona o hazardních hrách,
v souvislosti s registrací k internetové hře příp. údaje potřebné k ověření totožnosti hráče,
osobní údaje související s agendou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, v účinném znění (dále jen „zákon AML“),
e-mail a telefon (fakultativní).

Zpracování výše uvedených údajů je nezbytným předpokladem platného uzavření a trvání smlouvy o registraci hráče, dále nezbytným
předpokladem pro umožnění účasti na hazardní hře a vstupu do herního prostoru. V případě, že si hráč nepřeje NET and GAMES poskytnout
výše uvedené (pro daný účel a daný druh či režim hazardní hry relevantní) údaje, resp. si nepřeje, aby NET and GAMES tyto údaje jakkoli
zpracovávala, nebude se hráč moct účastnit hazardních her, příp. vstoupit do herních prostor, provozovaných NET and GAMES.
Tyto osobní údaje jsou NET and GAMES, jakožto správcem, sbírané a zpracovávané za následujícími účely:
-

-

plnění právních povinností souvisejících s provozováním hazardních her, kterých se hodlám účastnit,
splnění smlouvy o registraci hráče, jejíž jsem smluvní stranou (s plněním smluvních povinností je přitom spojeno též
zasílání/sdělování reakcí na mé dotazy a plnění mých požadavků, např. na zasílání e-mailových upozornění, či
zasílání/sdělování informací týkajících se změn smluvních, obchodních či jiných podmínek, zásad a příp. dalších
administrativních informací), a dále
pro s tímto související ochranu práv a oprávněných zájmů NET and GAMES (např. ochrana právních nároků, ochrana majetku
či přímý marketing, jenž může v podmínkách NET and GAMES nabývat formy zasílání/sdělování informací týkajících se
jednotlivých produktů či služeb NET and GAMES nebo akcí, bonusů či programů, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků, zasílání jiné marketingové komunikace, zprostředkování účasti na spotřebitelských soutěžích a
podobných propagačních akcích apod.)

Doba, po kterou budou osobní údaje pro shora vymezené účely zpracování uloženy, bude odpovídat době nezbytné ke splnění
právních povinností NET and GAMES (zejména stanovených zákonem o hazardních hrách a zákonem AML), ke splnění povinností a k uplatnění
práv NET and GAMES ve smyslu příslušné smlouvy (smluv) a dále právními předpisy stanoveným dobám možného uplatnění nároků ze strany
hráče (doba k uplatnění práv z vadného plnění, promlčecí doba apod.)
NET and GAMES nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Hráč bere rovněž na vědomí, že osobní údaje zpracovávané na základě těchto informací, mohou být předány (zpřístupněny, příp. za
účelem jejich zpracovávání) též dalším příjemcům, a to:

-

jiným právnickým či fyzickým osobám, které se na základě zvláštní smlouvy s NET and GAMES společně, ve vzájemné součinnosti
nebo v návaznosti na sebe podílejí na provozování hazardních her NET and GAMES a na s tímto věcně souvisejících činnostech
(zejména jiným společnostem ze skupiny KAJOT),
provozovateli kamerového systému či jiných monitorovacích zařízení,
poskytovateli cloudových služeb či softwarových produktů, které NET and GAMES užívá při provozování hazardních her nebo
v souvislosti s ním,
externí účetní společnosti či dalším subjektům poskytujícím NET and GAMES služby účetních, daňových či právních poradců,
dalším subjektům, u nichž to stanoví nebo připouští právní předpis.

-

Hráč bere na vědomí, že poskytnutí uvedených údajů je (vždy v příslušném, minimálním rozsahu) nezbytné k uzavření a následnému
plnění smlouvy o registraci hráče s NET and GAMES, k umožnění účasti na hazardní hře (ať již v režimu land based, tj. v kamenných
provozovnách, nebo v režimu internetové hry), a příp. vstupu do herního prostoru, tzn., že v případě, kdy tyto osobní údaje v potřebném
rozsahu NET and GAMES hráč neposkytne, nebude se moct účastnit hazardních her, příp. vstoupit do herních prostor, jí provozovaných.
•

hráč bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto prohlášení, mu svědčí zejména následující
práva:
-

-

právo požádat NET and GAMES o poskytnutí informace o kategoriích osobních údajích, které jsou ve vztahu k osobě hráče
zpracovávány, účelu, době a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů a právo požádat NET and
GAMES o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů (přístup k osobním údajům),
právo požádat NET and GAMES při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby údaje opravila,
doplnila nebo vymazala, případně jejich zpracování omezila,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů NET and GAMES a právo podat stížnost u dozorového úřadu,
povinnost NET and GAMES za daných okolností informovat o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy,
pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody a hráče.

U NET and GAMES dosud nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Dojde-li v průběhu doby
trvání smlouvy o registraci hráče k jeho jmenování, uveřejní NET and GAMES tuto informaci (vč. identifikace a kontaktních údajů nového
pověřence) na webových stránkách www.kajot.cz/herny-a-kasina. Poskytl-li hráč NET and GAMES svoji e-mailovou adresu, bere na vědomí,
že mu tyto údaje budou poskytnuty též touto formou. Stejným způsobem mu budou v průběhu trvání smlouvy o registraci hráče poskytovány
též případné změny údajů týkajících se pozice pověřence u NET and GAMES.
Speciální upozornění týkající se zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:
Hráč bere na vědomí, že ačkoliv se zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považuje za zpracování prováděné z důvodu
oprávněného zájmu, svědčí mu v této souvislosti právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento
marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro
účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
***
NET and GAMES prohlašuje, že při shora popsaném zpracování osobních údajů budou dodržována vhodná technická a organizační
opatření tak, aby byla zajištěna potřebná úroveň zabezpečení.

