
Ochrana osobních údajů 

Aplikace Čtenářský metr (dále jen „Aplikace“) je mobilní aplikace pro děti ve věku od 8 do 15 
let, která nabízí literární obsah. Provoz Aplikace včetně případného zpracování osobních 
údajů je zajišťován společností Devx s.r.o. se sídlem v Třinec - Oldřichovice 923, PSČ 739 
61, s IČO 64618692 a spisovou značkou 14227 C, vedenou na Krajském soudě v Ostravě 

Prosíme, seznamte se před užíváním Aplikace důkladně s podmínkami ochrany 
osobních údajů. Pokud je Vám méně než 15 let, informujte své rodiče, jaké aplikace, 
včetně této Aplikace, používáte ve svém mobilním zařízení a projděte si s nimi níže 
uvedené informace. Nezapomeňte také zkontrolovat podmínky a zásady ochrany 
osobních údajů platformy, odkud Aplikaci stahujete. 

Aby Aplikace správně fungovala a dělala to, co od ní očekáváte, zpracováváme některé 
údaje, které získáme v průběhu jejího užívání, případně které nám v souvislosti s jejím 
užíváním sami poskytnete. Některé z údajů mohou být i osobními údaji. 

Jaké údaje zpracováváme? 

- identifikační označení zařízení, na které je Aplikace nainstalována a údaje o 
operačním systému tohoto zařízení 

- statistiky o používání Aplikace dostupné prostřednictvím platforem, kde je nabízena 
(Google Play, App Store) 

Co s údaji neděláme, resp. jaká data nesbíráme: 

- Údaje nepředáváme třetím osobám (s výjimkou agregovaných statistických výstupů). 

K čemu údaje potřebujeme a co s nimi děláme: 

- Data slouží k zajištění chodu Aplikace, jejímu dalšímu vylepšování a její optimalizaci 
pro široký okruh mobilních zařízení s nejrůznějšími operačními systémy;  

- Údaje zpracováváme ručně i automatizovaně na našich zařízeních či zařízeních pod 
naší přímou kontrolou, a to i mimo území České republiky, zpracovávána mohou být 
také na zařízeních třetích osob, a to i mimo území České republiky. 

Jak dlouho údaje zpracováváme a uchováváme: 

- Data získaná v rámci užívání Aplikace jsou zpracovávána po dobu neurčitou od 
jejího posledního užití. 



- Informace o souhlasu s podmínkami užití Aplikace uchováváme po dobu 5 let od 
okamžiku poskytnutí či okamžiku posledního užití Aplikace, podle toho, který nastal 
později. 

Jestliže máte jakékoliv otázky, ať už k ochraně Vašich údajů nebo k Aplikaci samotné, určitě 
se nás neváhejte zeptat – kontakty naleznete na www.devx.agency  

 

http://www.devx.agency/

