
Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 
Společnost MENTX CZ s.r.o., se sídlem: Dašická 1265, Bílé Předměstí (Pardubice I), 530 03 
Pardubice, IČ: 02378698, DIČ: CZ02378698, která vyvíjí, provozuje a poskytuje webovou 
aplikaci „Youne“ prostřednictvím internetové stránky https://www.youne.cz prohlašuje, že 
veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů. Žádné osobní údaje našich uživatelů a zákazníků neposkytneme třetím 
stranám. 
 
 
Kde jsou uchovávány osobní údaje? 
Osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou uchovávány centrálně na serverech, které se 
nacházejí na území České republiky, která je členem Evropské unie. Data takto žádným 
způsobem neopustí, ani nejsou uloženy mimo Evropskou unii. Servery, kde jsou data uložena 
se nacházejí v datovém centru společnosti WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708. Více 
informací o datovém centru zde: www.wedos.cz 
 
 
Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
Společnost MENTX CZ s.r.o., si vyhrazuje právo, ale není povinná, shromažďovat následující 
údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto 
podmínky o ochraně osobních údajů. 
 
Osobní údaje uživatelů MENTX CZ s.r.o.,: jedná se o uživatele, kteří se registrovali za účelem 
využívání webové stránky Youne.cz. V registračním formuláři vyžadujeme jméno osoby, 
volitelně pohlaví, emailovou adresu, přezdívku a volitelně uživatelský obrázek (avatar). 
Uživatel může ve svém účtu po přihlášení na https://www.youne.cz údaje změnit nebo 
doplnit. Uživatel se přihlašuje či registruje výhradně prostřednictvím sociální sítě 
Facebook.com, která nám předá po přihlášení výše zmíněné údaje. 
 
Osobní údaje návštěvníků: návštěvníci webu www.youne.cz nebo jiných webů, kde se 
nachází služba Youne, mohou zadat do služby Youne své osobní údaje. 
 
Pokud návštěvník poskytne na webové stránce uživatele své údaje, vzniká tak vztah mezi 
návštěvníkem a uživatelem. Uživatel může s osobními údaji jeho návštěvníků nakládat podle 
jeho podmínek na ochranu osobních údajů. 
Správa dat získaných ze služby Youne ze strany uživatele je tak v jeho kompetenci a je jeho 
odpovědností, aby se řídil příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. 
 
Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresy, typ 
prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokalizace apod., mohou být automaticky 
získány a shromažďovány ze strany služby Youne. 
 
 



Jak jsou osobní údaje zabezpečeny? 
 
Služba Youne chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. 
Webové stránky www.youne.cz jsou zajištěny šifrováním SSL / TLS (secure sockets layer / 
transport layer security). Osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti WEDOS 
Internet a.s., která splňuje podmínky standardu ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 9001. 
 
Úprava a přístup k osobním údajům ze strany uživatele jsou vždy možné pouze po přihlášení 
do účtu služby Youne. Pro přihlášení je nutné využít přihlášení prostřednictvím služby 
Facebook.com. Přihlašovací proces, stejně jako celý účet a osobní údaje v něm, je chráněn 
šifrováním SSL / TLS. 
 
 
Jak používáme cookie soubory? 
 
Při využívání služeb a produktů služby Youne mohou být uloženy dočasné soubory tzv. 
"Cookies". Služba Youne neukládá žádné osobní údaje v Cookies. Data uložená v cookies jsou 
vždy využita výhradně za účelem fungování služby Youne. 
 
Společnost MENTX CZ, s.r.o., při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s 
příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky. 
 
Návštěvník může ukládání cookies zabránit tím, že si otevře webové stránky služby Youne v 
anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v 
tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány cookies. 
 
V případě využití anonymního režimu v prohlížeči je možné, že nebude zajištěna plná 
funkcionalita produktu služby Youne a jejich používání může způsobovat nestandardní 
chování. 
 
 
Jak zajistit úpravu a vymazání osobních údajů? 
 
Uživatel může po přihlášení do svého účtu na www.youne.cz upravovat a mazat libovolné 
údaje. Smazání účtu je trvalé. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro 
ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě. 
 
 
Závěrečné ustanovení 
 
Společnost MENTX CZ, s.r.o., si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně 
osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. 
 
Uživatel i návštěvník mohou vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a 
aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese webu www.youne.cz 


