Oznámení o ochraně osobních údajů - diskusní fórum MediPool
Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webového
portáluwww.medipool.cz (dále též „Web“), provozovaný provozovatelem Walpesa s.r.o.,
IČO 27419452, místem podnikání Čiklova 636/11, 128 00 Praha 2 - Nusle, kontaktní email:info@medipool.cz (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti
organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci
realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit Webu takto:
1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách
informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 též „GDPR“),
účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu
práv a povinností při ochraně osobních údajů.
2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás, v souvislosti
s užitím Webu, tedy v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme služby dle Podmínek
medipool.cz. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo
jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze
identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa,
další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa,
MAC adresa a cookies. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně
Vašeho profilování.
3. Zpracováváme pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů.
Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše
vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
4. Vaše údaje zpracováváme:
a. po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, nejste-li registrováni, a to z hlediska
systémových požadavků Webu, nejdéle však šest (6) měsíců,
b. po dobu čtyř (4) let, máme-li spolu jakýkoliv úplatný vztah, který předpokládá
vyhotovení dokladů pro účely zákona o daních z příjmů,
c. po dobu nejdéle deset (10) let u souhlasu zákonného zástupce se zpracováním
osobních údajů nezletilého v rámci registrace uživatelského účtu nezletilým,
z důvodu expirace souhlasu,
d. po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, jste-li registrováni jako uživatelé a Vás
účet neexpiroval, a to z hlediska kontinuity poskytování služeb Webu, kdy doba
zpracování odpovídá historii aktivity uživatele na Webu.
5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům
zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem
Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo
na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování
a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete
u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@medipool.cz. Tím

vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u úřadu na ochranu osobních údajů
uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.
6. V případě, že prodáme či koupíme jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou
majetkovou hodnotu, můžeme předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či
kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud budeme alespoň částečně převzati třetí
stranou, budou údaje, kterými disponujeme my a/nebo naši uživatelé či členové, jedním
z převáděných aktiv.
Vaše osobní údaje jsou shromáždovány dvěma způsoby:
1. Systémové Cookies - při vstupu na diskusním fóru, kdy phpBB vytvoří několik cookies,
což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech
vašeho internetového prohlížeče. První dvě cookies obsahují jen uživatelské ID a
anonymní identifikátor session, které je vám automaticky přiděleno phpBB softwarem.
Třetí cookie se vytvoří, jakmile začnete procházet mezi tématy na diskusním fóru a je
používána k ukládání informace, které téma jste již přečetli, což vede k snazšímu a
pohodlnějšímu pohybu po fóru.
2. Vaše odeslání osobních údajů nám. Toto může zahrnovat odeslání příspěvků jako
anonymní uživatel, registrace na diskusním fóru a odeslání příspěvků po vaší registrace,
když jste přihlášeni.




Váš účet pak bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo,
používané při přihlašování do vašeho účtu, a osobní, platnou e-mailovou adresu. Vaše
osobní údaje pro váš účet na diskusním fóru jsou chráněny zákony o ochraně osobních
údajů a dat, které jsou platné v zemi, ve které sídlíme. Jakékoliv jiné informace
požadované od diskusního fóra kromě vašeho uživatelského jména, vašeho hesla a
vašeho e-mailu při registraci můžeme zvolit jako povinné nebo dobrovolné. Ve všech
případech dostanete možnost rozhodnout, zdali budou tyto informace veřejně
zobrazitelné. Dále máte ve vašem účtu možnost zakázat nebo povolit zasílání
automaticky vytvářených e-mailů phpBB softwarem na váš e-mail.
Vaše heslo je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto
není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek
k přístupu k vašemu účtu na diskusním fóru, takže jej pečlivě uchovejte. V žádném
případě nesmí nikdo spojený s diskusním fórem,phpBB nebo jiné, třetí strany, od vás
požadovat vaše heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu,
můžete použít funkci „Zapomněl jsem své heslo“ poskytovanou phpBB softwarem.
Tento proces po vás bude žádat zadání vašeho uživatelského jména a vašeho e-mailu,
poté phpBB software vygeneruje heslo nové a zašle vám ho, abyste se mohli přihlásit
ke svému účtu.

Smluvní podmínky užívánídiskusního fóra MediPool
Svým přístupem na diskusní fórum souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud
nesouhlasíte, neprodleně opusťte diskusní fórum, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej.
Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to,
abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat
vzhledem k tomu, že používáním diskusního fóra s nimi souhlasíte.
Naše fórum funguje na platformě systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které
je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com.
phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB
navštivte: https://www.phpbb.com/.
Smluvní podmínky užití webu www.medipool.cz
(dále též „Podmínky MediPool.cz“)
Vše, co zde společně s Vámi děláme, má za cíl vytvořit a udržet přátelské prostředí
pro výměnu informací o novinkách a zajímavostech v medicíně, stomatologii, veterinářství
a lékárnictví. Mělo by nám všem přinášet radost, pomáhat nám a seznamovat nás s novými
věcmi, technikami a v neposlední řadě i s novými lidmi, kteří jsou zaměřeni stejně jako Vy.
Proto moderátoři a administrátoři provozovatele dělají vše pro to, aby web byl místem naší
společné radosti a spolupráce. Moderátoři a administrátoři provozovatele jsou povinni
zasahovat tam, kde je tato idea porušována, kde se nedodržují pravidla nebo kde se jim
vědomě přidělávána další práce.
1. https://www.medipool.cz (dále též „web“) je vzdělávací portál primárně zaměřený
na lékařství, stomatologii, veterinářství a lékárnictví a věci s nimi související,
provozovaný podnikající právnickou osobou Walpesa s.r.o., Čiklova 636/11, 128 00
Praha 2 - Nusle, IČO 27419452, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou
značkou C 111907, vedenou u Městského soudu v Praze(dále jen „provozovatel“).
2. Užitím jakékoliv služby webu (dále též „služba“), a to i bez registrace, uzavírá uživatel
s provozovatelem smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) za následujících
podmínek, včetně Oznámení o ochraně osobních údajů. Pro jakékoliv porušení smlouvy
uživatelem (tedy porušení podmínek dle níže uvedeného) může provozovatel od smlouvy
odstoupit a zamezit uživateli další využívání služeb webu.
3. Web poskytuje své služby obecně zdarma, byla-li jakákoliv služba zpoplatněna, bude na
to uživatel výslovně předem upozorněn.
4. Jednání uživatelů webu je za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb monitorováno,
statisticky vyhodnocováno a případně moderováno, odporuje-li byť částečně těmto
smluvním podmínkám. Monitorování jednání uživatelů a statistické vyhodnocování se též
ukládá v souborechcookiesa koncovém zařízení uživatele, tyto skutečnosti jsou označeny
též v rámci Oznámení o ochraně osobních údajů. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo
moderovat (upravovat) jednání uživatelů, a to i bez jejich souhlasu či vědomosti o tom, že
jejich jednání bylo provozovatelem moderováno.
5. Provozovatel neodpovídá:
1. za zneužití osobních údajů třetí osobou v důsledku užití osobních údajů, jež
uživatel vědomě zveřejnil na Webu,
2. za jakékoliv jednání uživatelů na Webu, včetně obsahu diskusního fóra,
3. za škody, které by uživateli či jakékoliv třetí osobě vznikly v souvislosti s užitím
Webu uživatelem či třetí osobou

6. Při registraci uživatelského účtu se osobní údaje uživatelů se zpracovávají dle zásad
Oznámení o ochraně osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smlouvu
s uživatelem vypovědět s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, počínající běžet od doručení
zprávy elektronické pošty, oznamujíc výpověď smlouvy, a to i bez udání důvodu a
následně odstranit kompletní záznamy uživatele na webu. Jakkoliv nečinný uživatelský
účet je z webu odstraněn po uplynutí 3 let od poslední online aktivity uživatele (tzv.
expirace uživatelského účtu)
7. Provozovatel za účelem zajištění funkčnosti diskusního fóra webu (dále též „fórum“)
může znemožnit změnu či smazání tématu fóra či příspěvků ve fóru; uživatel není
oprávněn na provozovateli nárokovat odstranění či změnu příspěvků, které do fóra vložil
či témat, která založil, a to s ohledem na zajištění fungování fóra a návaznosti reakcí.
8. Zabezpečení: veškeré přístupy na tento web jsou logovány přes logy webového serveru za
účelem zajištění chodu serveru webu, ochranu před DDOS, ochranu před externími útoky,
zvýšení bezpečnosti uložených osobních dat, apod. Tento log obsahuje z osobních údajů
pouze IP adresu.
9. Uživatel nesmí:
1. jakkoliv programově zasahovat do webu či ovlivňovat jakékoliv funkce webu,
2. vkládat do fóra reklamu či propagovat konkrétní zboží či služby, vyjma subfóra a
témata k tomu zvlášť k tomu určená provozovatelem,
3. vkládat do fóra jakékoli citlivé osobní údaje mimo správu svého osobního účtu,
4. v rámci fóra podporovat či nabádat k porušování obecně závazných právních
předpisů,
5. v rámci fóra prezentovat (též osobní) útoky; výslovně zakázáno je užívání
vulgarismů, prezentace či podpora politické, náboženské, etnické, kulturní,
sexuální či jiné nesnášenlivosti,
6. jednotlivé tematické sekce fóra zatěžovat odlišnými tématy,
7. porušovat autorská práva a práva příbuzná právu autorskému, a to včetně užívání
odkazy pro stažení obsahu, chráněném autorským právem,
8. chovat se neslušně, zdržet se jednání obecně shrnutého jako trolling, snah o
vyvolání střetů a konfliktního jednání (tzv. flame), apod.
9. vytváření registrací či osobních ikon (tzv. avatar) s nežádoucími, výslovně
provokativní apod.,
10. vytvářet duplicitní či multiplicitní témata,
11. vyjadřovat se k jiným tématům, než jsou předmětem konkrétní diskuse (resp. jeho
předmětu),
12. zakládat nekonkrétní témata, např.: "Pomoc" nebo "Zajímavost",
13. duplikovat citace předchozích jednání jiných uživatelů,
14. vkládat fotografie prostřednictvím odkazů na jiný zdroj; fotografie je třeba vkládat
přímo na web,
15. provádět výmaz příspěvků či témat prostřednictvím akce "Editace"; uživateli,
který takový nežádoucí výmaz pomocí editace provede (a naruší tak vlákno
tématu), bude na webu veřejně označeno jeho uživatelské jméno po dobu 6 měsíců

s tím, že po dobu 3 měsíců může dojít, a to i bez jakéhokoliv oznámení uživateli,
k výluce z poskytování služeb webu uživateli; toto dlouhodobě praktikované
sankční opatření má chránit zájmy komunity uživatelů webu.
10. Web respektuje zásady, na kterých je postavena demokratická společnost, tedy mj. že
každý má právo na svůj názor a právo jej svobodně vyjádřit a též respektovat názor
jiného, byť je odlišný. Zároveň, kdo může a chce pomoci méně zkušeným, nechť prosím
pomůže radou, návodem.
Bez svolení provozovatele není povolena soukromá inzerce.
Podmínky medipool.cz nabývají platnosti a účinnosti k 25.05.2018.

Doporučení jak se chovat v diskusním fóru:


Každý má svůj názor a má na něj plné právo. Respektujte tedy názory ostatních. Ne vždy
s nimi musíte souhlasit, stejně jako každý nemusí souhlasit s vámi.



Žádá-li zde někdo o pomoc a radu, vyjděte mu v mezích vašich možností vstříc. Nikdy
nemůžete vědět, kdy Vy budete potřebovat poradit.



Samostatný smajlík jako odpověď nemá většinou moc velkou informační hodnotu, ale
nebráníme vám vyjádřit jimi vaše pocity.



Šetřete s citacemi, tj. necitujte těsně předcházející příspěvky a vyvarujte se
mnohonásobných (vnořených) citací. Pokud už chcete citovat, smažte vše, co nesouvisí
s vaší odpovědí. Zkuste zachovat počet otevřených a zavřených HTML značek (citace
začíná značkou [quote="???"] a končí značkou [/quote]). Ušetříte práci moderátorům a
administrátorům a Váš text bude čitelný.



Každá sekce fóra MediPool má dáno, co se do ní má vkládat. Respektujte informace
od moderátorů nebo administrátorů a nelekejte se, pokud je Váš příspěvek upraven,
přejmenován, či přesunut jinam.



Pište k tématu a měníte-li téma, založte nové, nezakládejte duplicitní téma - bude smazáno
nebo uzamčeno. Pokud sami narazíte na duplicitní téma, zkuste autorovi vložit link
na starší téma nebo požádejte moderátory o spojení duplicitních témat.



Při zakládání témat buďte co nejkonkrétnější. Názvy jako "Pomoc" nebo "Zajímavost"
nikomu nic neřeknou.



Než se zeptáte v novém tématu, zkuste použít funkci vyhledávání. Zeptá-li se někdo
na něco, co zde již bylo řešeno, volte pomoc v podobě vložení linku k již existujícímu
tématu nebo nereagujte vůbec.



Dodržujte tato pravidla, za jejich porušování můžete být administrátory napomenuti,
za opakované prohřešky vyloučeni.

