
Pravidla nakládání s osobními údaji Red Eggs, s.r.o.  
pro službu ILQpay 

 

1. Informace o Red Eggs 
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Red Eggs s.r.o., IČ: 29148626, se 

sídlem Praha 7 - Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, zapsané v obchodním 
rejstříku pod sp. zn. C 204094 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „RE“) 
upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů služby ILQpay (dále jen 
„služba“). 

1.2. RE působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem 
a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. 

 

2. Jaké údaje zpracováváme? 
2.1. Údaje poskytnuté uživateli. V rámci služeb zpracováváme osobní údaje o 

uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete 
při zadání platby na webových stránkách ILQpay. 

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mail nebo číslo účtu příjemce, částku, příp. další 
identifikátory platby jako jsou variabilní a specifický symbol, e-mail pro zaslání 
potvrzení o platbě apod.  

2.3. RE nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje 
o vašem zdravotním stavu, vyznání, přesvědčení apod. 

 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme? 
3.1. Pro vyřízení vašeho požadavku zprostředkování platby, tj. pro splnění smlouvy 

mezi RE a vámi. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti 
zajišťující zprostředkování platby uživatelem zvoleným platebním kanálem. Pokud 
nejsou údaje poskytnuty vůbec či ve správném formátu, nemůže RE evidenci tržby 
uskutečnit. V takovém případě jste informováni prostřednictvím SMS či e-mailem. 

3.2. Pro zajištění uživatelské podpory, tj. pro splnění smlouvy mezi RE a vámi, 
využíváme především váš e-mail, příp. jméno či telefonní číslo. V závislosti na 
požadavku, obsahu reklamace apod. mohou být využity také jiné osobní údaje. 

3.3. Pro zajištění reportingu České národní bance (dále jen “ČNB”) zpracovává RE 
statistiky platebních transakcí uskutečněných prostřednictvím ILQpay, příp. 
poskytuje jiné údaje, které ČNB jako dozorový orgán vyžaduje. Zpracování 
provádíme z důvodu plnění právní povinnosti držitele licence Poskytovatele 
platebních služeb malého rozsahu. 

3.4. RE nevyužívá získané osobní údaje k profilování. To znamená, že nevyhodnocujeme 
jak konkrétně ILQpay využíváte, ani to nijak nepředvídáme.   

 

4. Kdo má přístup k údajům? 
4.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány RE a jejími pracovníky zajišťujícími 

uživatelskou podporu. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou 
zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s RE. 
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4.2. RE dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. 
zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní 
údaje pro RE pro účely a způsobem, které RE stanoví. Mezi zpracovatele, které RE 
využívá, patří: 
▪ KEYELEMENTS s.r.o. (IT dodavatel platebního systému) 
▪ externí dodavatel (web pro zadání platby ilqpay.cz) 
▪ Google LLC (server, e-mailový klient, cloudová úložiště) 
▪ Twisto payments a.s. (poskytovatel platební metody on-line úvěr) 
▪ Advanced Telecom Services, s.r.o. (poskytovatel platební metody m-platba) 
▪ ČSOB, a.s. (poskytovatel platební brány a platebního účtu) 
▪ ČS, a.s. (poskytovatel platebního účtu) 
▪ ČNB (dozorový orgán) 

4.3. V rámci předání osobních údajů našim zpracovatelům, může RE vaše údaje předat 
také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. 

 

5.  Jak dlouho údaje zpracováváme? 
5.1. RE zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po dobu zprostředkování 

platby na účet příjemce platby.  
5.2. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedené lhůty provádí RE pouze v 

případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, 
které se na RE vztahují. 

 

6. Jaká jsou vaše práva? 
6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na RE a požadovat: 

▪ Přístup k údajům, které jste RE poskytli. V případě uplatnění tohoto práva vám RE 
potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám 
budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. 
V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních 
údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s 
poplatkem.  

▪ Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.  
▪ Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené 

zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již RE 
nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich 
dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek RE vaše 
údaje zcela nebo částečně zlikviduje. 

▪ Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na 
základě vašeho souhlasu od RE k jinému subjektu, kdy RE předá vaše osobní 
údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání. 

6.2. Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho 
oprávněného zájmu, k němuž v rámci služby ILQpay nedochází. 

6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení 
povinností RE se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006


7. Bezpečnost 
7.1. RE dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v 

souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). RE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na 
technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. 

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k 
nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně 
nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. 
Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a dalšími standardními 
prostředky internetové komunikace.  

 

8. Kontakt 
8.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě 

uplatnění svých práv se můžete obracet na RE e-mailem na adresu 
company@redeggs.cz, nebo na telefonním čísle 775 448 710. 

 

9. Účinnost 
9.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018. 
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