Zpracovateli organizace jsou:
a) provozovateleé posš tovníéch a kurýé rníéch sluzš eb,
b) výé robci ué cš etníéch softwaruů ,
c) provozovateleé sluzš eb webhostingu, serverovýé ch a cloudovýé ch sluzš eb,
d) provozovateleé jinýé ch webuů , kterš íé inzerujíé produktý a sluzš bý organizace na svýé ch webech,
e) poskýtovateleé platebníéch sluzš eb, sluzš eb oveš ršovaé níé identitý, poskýtovateleé kreditníéch sluzš eb
apod.,
f) externíé reklamníé sýsteé mý,
g) poskýtovateleé jinýé ch technickýé ch sluzš eb organizaci.
výé hradneš vsš ak prš i splneš níé neš ktereé z naé sledujíécíéch podmíének:
a) je nutneé zapojit trš etíé stranu jako poskýtovatele sluzš eb za ué cš elem naplneš níé jakeé hokoliv
ujednaé níé, ktereé organizace se subjektem uzavrš ela (naprš . kompletace objednaé vký a jejíé zabaleníé,
odeslaé níé balíéku prostrš ednictvíém kurýé rníé sluzš bý, zpracovaé níé bankovníého prš evodu apod.),
b) jako soucš aést prš edsmluvníého jednaé níé a za ué cš elem prš íépravý ocš ekaé vaé níé uzavrš eníé ujednaé níé dle
píésm. a),
c) jako soucš aést sýsteé mu hodnoceníé organizace cš i subjektu (naprš . www.heureka.cz),
d) za ué cš elem uzš itíé analýtickýé ch informacíé, teé zš ve spolupraé ci kooperaci s poskýtovateli
výhledaé vacíéch sluzš eb, kterš íé organizaci pomaé hajíé prš i zlepsš ovaé níé a optimalizaci jejich platforem
(naprš . Google Analýtics),
e) je-li to od subjektu výé slovneš pozš adovaé no (naprš . prš i pouzš íévaé níé metod oveš ršovaé níé pomocíé
sociaé lníéch síétíé);
f) je-li to potrš ebneé za ué cš elem výtvorš eníé, zjisš teš níé, provaé deš níé cš i ochraný praé vníéch naé rokuů a/nebo
výzš aduje-li to obecneš zaé vaznýé prš edpis a/nebo v dobreé víérše, zš e takovýé prš íéstup, uchovaé níé nebo
zverš ejneš níé je prš imeš ršeneš nezbýtneé , abý organizace mohla patrš icš neš reagovat na naé roký vuů cš i
organizaci, prš i soudníém rš ízé eníém, prš i prosazovaé níé jakýé chkoliv ujednaé níé s uzš ivateli cš i cš lený
organizace, v prš íépadeš nouze s ohrozš eníém verš ejneé ho zdravíé, ué mrtíé nebo fýzickeé ho zraneš níé
osobý, v raé mci výsš etrš ovaé níé, v raé mci ochraný praé v, majetku cš i osobníé bezpecš nosti v organizaci,
jejíéch uzš ivateluů cš i cš lenuů anebo jinýé ch osob.
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Stormware s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – stormware.cz
Tichýé a spol - výé robce ué cš etnictvíé – ucto2000.cz
Asw s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – fakturka.cz
Kastner software s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – kastnersw.cz
Jezš ek software s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – jezeksw.cz
Flexibee s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – flexibee.eu
Elisoft s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – elisoft.cz
2HCS s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – fakturý.cz
Thinstuff s.r.o. - výé robce ué cš etnictvíé – thinstuff.com
Thepaý.cz - platebníé braé na
Web4u.cz – hosting
iPodnik.cz – cloud
Heureka.cz - srovnaé vacš
CČ eskaé posš ta - dopravce
Geis – dopravce
Ulozš enka - dopravce
Google Analýtics - statistika

