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Zásady ochrany soukromí 

při použití mobilních aplikacích  
 

vydané společně těmito společnostmi GC skupiny: 

Obchodní firma Sídlo IČ Zápis do obchodního rejstříku u 

GIENGER spol. s r.o. Napajedla, Kvítkovická 1633,  
PSČ 763 61 

44018045 Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 3321 

GIENGER BOHEMIA, s.r.o. Otovice, Mostecká 157,  
PSČ 360 01 

62623401 Krajského soudu v Plzni,  
oddíl C, vložka 6352 

GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, 
PSČ 148 00 

17048109 Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 2538 

GIENGER Tábor spol. s r.o. Tábor, Vožická 2604,  
PSČ 390 02 

29216834 Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 21653 

G-System spol. s r.o. Brno, Dusíkova 900/3c, Lesná, 
PSČ  638 00 

29375126 Krajského soudu v Brně,  
oddíl C,  vložka 76503 

PechaSan spol. s r.o. Strakonice, Písecká 1115,  
PSČ 386 01 

26029944 Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 10160 

 

 

1. Na webových stránkách www.gcskupina.cz v záložce "Soubory ke stažení" je veřejně dostupný dokument 
„Zásady ochrany soukromí při použití mobilních aplikacích“, jehož prostřednictvím Vám společnosti                   
GC skupiny poskytují podrobnější informace o ochraně soukromí, pokud požíváte či hodláte používat některou 
z mobilních aplikací společností GC skupiny. 
 

2. Pro  lepší poskytování služeb a správnou funkčnost a další zdokonalování aplikací GC skupiny, pro zajištění 
dohledu nad jejich provozem a aktualizacemi poskytovaných dat můžeme pracovat s informace o Vašem 
mobilním zařízení, mezi něž patří: 
- jeho geografická poloha; 
- IP adresa, informace o způsobu připojení k internetu; 
- technické parametry zařízení (informace o výrobci a modelu zařízení, velikost a rozlišení obrazovky,  

velikosti a obsazení paměti apod.); 
- informace o použité verzi aplikace, o průběhu aktualizace dat v zařízení a o využití aplikace. 
 

3. Výše uvedené informace budou vždy zpracovány zcela anonymně.  Aplikace nepracují s žádnými Vašimi 
osobními údaji či dalšími informacemi, které by nepřímo mohly vést ke zjištění identity uživatele mobilního 
zařízení.  

 
4. Používáním aplikace souhlasíte s výše uvedenými zásadami ochrany soukromí. Pokud s uvedenými zásadami 

ochrany soukromí nesouhlasíte, prosíme Vás, abyste naše aplikace nepoužívali. 
 

5. Tento dokument je platný od 16.9.2020. 
 

 


