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Zásady ochrany osobních údajů 

Poslední aktualizace:  červen 2022 

 

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO aplikaci MojeIUS. 

Souhlasem se zpracováním vašich údajů týkajících se zdraví uděluji tímto souhlas se zpracováním mých údajů při 

používání aplikace MojeIUS. v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami používání. 

Svůj souhlas s budoucím zpracováním údajů mohu kdykoli odvolat. K uplatnění svého práva odvolat souhlas 

musím jednoduše smazat aplikaci ze smartphonu. 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE „MojeIUS.“ 

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů bychom vás chtěli informovat o právních základech a 

účelech, pro které zpracováváme osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete při 

používání aplikace MojeIUS Také vás informujeme o vašich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních 

údajů. 

Na konkrétní kategorie zpracování údajů se mohou vztahovat další ustanovení zásad ochrany osobních údajů; 

například při použití aplikace MojeIUS k účasti na studii. 

Aplikace MojeIUS je v Evropském hospodářském prostoru klasifikována jako zdravotnický prostředek a splňuje 

základní požadavky směrnice EU 93/42/EHS a/nebo jejích vnitrostátních donucovacích opatření. 

Další informace naleznete v podmínkách používání. 

Společnost MojeIUS bude vaše osobní údaje zpracovávat přísně důvěrně a pouze pro uvedený účel. Vaše údaje 

týkající se zdraví jsou zpracovávány pomocí algoritmu hostovaného na serverech Amazon AWS. 

1. Kdo je správcem údajů a koho mohu kontaktovat? 

Správcem údajů, jak je definován v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je: 

BAYOOCARE GmbH 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Německo 

Můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů písemně na výše uvedenou adresu nebo e-

mailem na adrese: dataprivacy (at) bayoocare.com  
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2. Co jsou osobní údaje? 

Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace, které odkazují na identifikovanou nebo identifikovatelnou 

fyzickou osobu. 

Při používání aplikace MojeIUS nepožadujeme vaše jméno ani jiné kontaktní údaje. Vaše údaje jsou uloženy ve 

vašem smartphonu bez jakéhokoli odkazu na vaše jméno (pseudonymně). 

3. Které údaje MojeIUS sbírá? 

3.1. Údaje týkající se zdraví 

MojeIUS je digitální podpůrný nástroj pro ženy používající nitroděložní systémy Kyleena, Jaydess nebo 

Mirena. Shromažďuje následující údaje týkající se zdraví: 

• Vstupní parametry: 

o Hmotnost a výška 

o Předchozí antikoncepční metody 
o Těhotenství a porody 

• Denní krvácení po zavedení IUS 

 

3.2. Údaje o používání, které shromažďujeme o používání naší aplikace 

3.2.1. Microsoft App Center 

Microsoft App Center shromažďuje údaje o používání aplikace, zejména pokud jde o selhání 

systému a chyby. Využívá informace o vašem prostředku (včetně UUID), verzi nainstalované 

aplikace a další informace, které mohou pomoci vyřešit chyby, zejména pokud jde o software a 

hardware uživatele. https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-

commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/ 

3.2.2. Google Firebase 

Google Firebase, nástroj pro vykazování a analýzu používání aplikace. Využívá informace o zařízení 

(včetně UUID), verzi nainstalované aplikace a další informace, které mohou pomoci při řešení 

problémů, zejména v souvislosti se softwarem a hardwarem uživatele. Pokud s tím souhlasíte, 

informace o vašem chování při používání jsou zaznamenávány a ukládány. 

https://firebase.google.com/support/privacy 

3.2.3. Amazon Web Services (AWS). 

AWS poskytuje informace o podporovaných operačních systémech a verzích aplikací, aby 

uživatele varovaly před nevalidovanými kombinacemi verzí a také aby mohly zcela zablokovat 

používání aplikace v případě nesprávného chování aplikace v určitých kombinacích verzí. K získání 

těchto informací je zaslán požadavek na server AWS, který získá informace o IP adrese 

požadujícího zařízení. https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls 

4. Kde ukládáme vaše osobní údaje? 

 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls
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Při používání této aplikace mohou být údaje v rámci používání služby Google Firebase přenášeny do zemí mimo 

Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Pro tyto země (tzv. třetí země) neexistuje rozhodnutí Komise EU o 

odpovídající ochraně údajů, protože v nich neexistují ustanovení o ochraně údajů srovnatelná s ustanoveními EU. 

Za účelem zajištění ochrany údajů používá služba Google Firebase standardní smluvní doložky (SCC) Evropské 

komise pro předávání údajů pro online reklamu, jakož i osobních údajů pocházejících z Evropského 

hospodářského prostoru. Znění standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN. Zda jsou tato 

opatření dostatečná k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů srovnatelné s GDPR, nelze zaručit. Svým 

souhlasem vyjadřujete souhlas s předáváním údajů do třetí země. 

Další zpracování údajů probíhá výhradně v rámci EU a je prováděno smluvními poskytovateli služeb, kteří jednají 

podle našich příkazů. 

Vaše údaje týkající se zdraví se ukládají do vašeho smartphonu, když aplikaci používáte správně a k zamýšlenému 

účelu. K určení předpovědi se údaje týkající se zdraví odesílají na server Amazon AWS, kde se zpracovávají, ale 

neukládají. 

Pokud přejdete na nový smartphone nebo použijete funkci exportu dat, budou vaše údaje týkající se zdraví 

dočasně odeslány (po dobu až 24 hodin) jako šifrovaný soubor na server Amazon AWS, aby byly vaše údaje k 

dispozici při prvním použití vašeho nového smartphonu. Po úspěšném importu dat do nového smartphonu bude 

dočasný export dat odstraněn.  

5. Proč zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a na jakých právních základech? 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) a německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG): 

5.1. Za účelem plnění smluvních povinností (čl. 6.1.b GDPR). 

Společnost MojeIUS zpracovává smluvně relevantní údaje, aby vám poskytla a přidělila smluvně 

dohodnuté služby a poskytla údaje správným příjemcům. 

Vaše údaje se používají v pseudonymní formě pro vědecké a statistické účely a pro neustálé zlepšování 

aplikace a algoritmu. Na základě použitých údajů není možné/již není možné identifikovat subjekt 

údajů. 

5.2. Zpracovávat osobní údaje týkající se zdraví na základě vašeho souhlasu (čl. 6. 1.a GDPR; čl. 9. 2.a GDRP)  

při prvním spuštění aplikace MojeIUS udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů týkajících se zdraví 

zaškrtnutím příslušného políčka. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše údaje týkající se 

zdraví, abychom mohli předpovědět vaše osobní krvácení. 

5.3. Uplatňovat nebo bránit právní nároky (čl. 9.2.f GDPR) 

V případě potřeby zpracováváme vaše údaje za účelem zahájení, uplatnění nebo obrany právních 

nároků. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
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6. Komu jsou mé osobní údaje předávány? 

Obecně platí, že v rámci MojeIUS jsou údaje přístupné pouze osobám, které takový přístup vyžadují pro splnění 

našich smluvních a/nebo zákonných povinností. Poskytovatelé služeb a zástupci, které používáme, mohou od nás 

pro tyto účely také získávat údaje. To se týká zejména našeho hostitele s certifikátem ISO 27001, Amazon AWS. 

Předpovědi generované aplikací můžete zdarma předat třetím stranám.  

7. Je ode mě ze zákona nebo ze smlouvy vyžadováno poskytnutí osobních údajů? 

Nejste povinni nám poskytnout výše uvedené osobní údaje. 

8. Jak dlouho jsou moje údaje uloženy? 

Obecně vaše osobní údaje neukládáme. Tyto údaje jsou uloženy výhradně ve vašem smartphonu. Když použijete 

funkci predikce, po 90 dnech budou parametry, které jste zadali spolu s vaším protokolem krvácení, přeneseny 

do algoritmu hostovaného společností Amazon AWS ke zpracování. Na serveru Amazon AWS nebudou uloženy 

ani vstupní parametry, ani protokol krvácení. 

9. Vaše práva jako subjektu údajů 

Každá osoba, která je subjektem našeho zpracování osobních údajů (dále jen „subjekt údajů“), má právo na 

informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz údajů podle čl. 17 GDPR, 

právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDRP a právo odvolat souhlas podle čl. 21 GDPR a právo na 

přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Právo na informace a právo na výmaz údajů podléhá omezením 

uvedeným v oddílech 34 a 35 BDSG. Máte také právo podat stížnost u orgánu dozoru nad ochranou údajů v 

souladu s čl. 77 GDPR a oddíl 19 BDSG. 

MojeIUS není schopen identifikovat uživatele. MojeIUS postrádá dostatečné identifikační charakteristiky, aby 

mohl alokovat údaje týkající se zdraví konkrétního uživatele. V takových případech se články 15 až 20 neuplatňují.  

10. Informace o vašem právu odvolat souhlas podle čl. 21 GDRP 

10.1. Specifické právo na odvolání souhlasu 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů shromážděných na základě 

čl. 6.1.f GDPR (zpracování údajů na základě oprávněných zájmů) a z důvodů vyplývajících z vaší 

konkrétní situace; to platí také pro případné profilování založené na tomto ustanovení (jak je 

definováno v čl. 4.4 GDPR). Viz také část 3.4 konkrétně. 

Pokud odvoláte souhlas, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány, pokud nebudeme moci prokázat 

povinné, zákonem chráněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a 

svobodami, nebo je zpracování nezbytné pro zahájení, uplatnění obrany právních nároků. 

Pokud odvoláte souhlas se zpracováním vašich údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše 

osobní údaje pro tento účel používat. 

10.2. Odvolání souhlasu 

Můžete kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili.  



 
 
 
 
 

 

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE „MojeIUS“ -  červen 2022 

 

Stránka5 z5 

To platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, která byla vydána před přijetím obecného nařízení EU 

o ochraně osobních údajů (tj. před 25. květnem 2018). Vaše odvolání souhlasu nemá žádné další 

důsledky pro zákonnost zpracování, které proběhlo na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. 

10.3. Uplatnění vašeho práva odvolat/stáhnout udělený souhlas 

Svůj souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu v jakékoli formě na adresu 

dataprivacy(at)bayoocare.com. 

V případě jakýchkoli záležitostí souvisejících s vašimi právy na ochranu údajů kontaktujte přímo 

pověřence pro ochranu osobních údajů. 

11. Změny vyhrazeny 

MojeIUS je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit; konkrétně je může upravit tak, aby byly 

přizpůsobeny změnám v legislativě nebo judikatuře. Nejnovější verze těchto zásad ochrany osobních údajů je v 

aplikaci vždy k dispozici. Změny zásad ochrany osobních údajů se projeví okamžitě v den jejich zveřejnění.  


