
Obchodní podmínky služby GPS Sledování (dále jen „Podmínky“)

1. Tyto Podmínky blíže upravují pravidla, za nichž obchodní společnost TIPA, spol. s r.o., IČ: 42864208 , se 
sídlem Opava-Předměstí PSČ 746 01, Česká Republika, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského 
obchodního soudu v Ostravě dne 1.10.1991, oddíl C, vložka 1519 (dále jen jako „TIPA, spol. s r.o.“ a 
„poskytovatel“ nebo také jako „prodávající“), nabízí svým zákazníkům službu GPS Sledování spočívající v 
určování, zpracování a vizualizaci zeměpisné polohy zařízení (dále jen „Služba“).
2. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných 
podmínek společnosti TIPA, spol. s r.o. a ustanovení platného právního řádu České republiky.
3. Popis Služby: Objekt je opatřen GPS Trackerem, který určuje svou zeměpisnou polohu pomocí GPS 
satelitů. Záznam o poloze je odesílán v nastavených intervalech přes síť Sigfox do Internetové aplikace. 
Oprávněná osoba může kdykoliv zjistit (v Internetové aplikaci), kde se Sledovaný objekt nachází, a dále 
zpracovávat získané lokalizační údaje. Vzhledem k tomu, že Oprávněná osoba má možnost s takto 
získanými Údaji dále nakládat, bere na vědomí, že se tímto sama může stát správcem získaných Údajů, 
jejichž zpracování tak smí provádět výhradně v mezích zákona. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, 
která pod svůj email zaregistrovala GPS tracker a může jej v aplikaci sledovat a spravovat.
4. Oprávněná osoba souhlasí s tím, že TIPA, spol. s r.o. Bude pro účely poskytování Služby a řešení 
zákaznických stížností a podnětů zpracovávat její osobní údaje v následujícím rozsahu – jméno, příjmení, 
e-mailovou adresu, bude-li Oprávněnou osobou společnosti TIPA, spol. s r.o. poskytnuta. Podle § 12 a § 21 
zákona o ochraně osobních údajů má každý subjekt údajů mimo jiné právo přístupu ke svým Údajům a 
právo na opravu zpracovávaných Údajů, především jsou-li tyto Údaje nepřesné, a to na telefonním čísle 
+420725 891 816, e-mailem na adrese siotech@tipa.eu nebo osobně na kterékoliv prodejně TIPA, spol. s 
r.o.. Na této adrese/tel. čísle může subjekt údajů požadovat vysvětlení či nápravu situace, kdy podle něj 
dochází k takovému zpracovávání jeho Údajů, které je v
rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, případně v rozporu se zákonem.
5. V souvislosti se skutečností, že Oprávněná osoba se v případech vyplývajících z čl. 3 těchto Podmínek 
sama může stát správcem Údajů, bere tato osoba na vědomí, že podle čl. 10 Listiny základních práv a 
svobod má každý mimo jiné právo na zachování jeho lidské důstojnosti a osobní cti; právo na ochranu 
před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a rodinného života a právo na ochranu před 
neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Oprávněná 
osoba je povinna tato práva sledované osoby respektovat. Zpracovávat Údaje smí pouze v souladu s 
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platnými právními předpisy. V opačném případě nese odpovědnost za veškeré své protiprávní jednání, 
včetně důsledků z takového jednání plynoucích.
6. Vzhledem k tomu, že k lokalizaci sledované osoby může docházet pouze za předpokladu, že s tím tato 
osoba prokazatelně souhlasí, je Oprávněná osoba povinna zajistit si: V případě lokalizace dítěte do 15 let 
věku: předchozí písemný souhlas zákonného zástupce dítěte za současného písemného vyjádření 
souhlasu samotného dítěte, je-li toho objektivně schopno (obdobné pravidlo se užije i u osoby starší 18 
let, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudně omezena nebo která byla rozhodnutím soudu 
zbavena způsobilosti k právním úkonům); V případě lokalizace mladistvého ve věku 15 – 18 let: předchozí 
písemný souhlas tohoto mladistvého, nevyslovil-li s tím zákonný zástupce dítěte písemně nesouhlas. V 
případě lokalizace osoby starší 18 let: předchozí písemný souhlas této osoby. Souhlas subjektu údajů 
musí mít všechny zákonné náležitosti, především náležitosti vyplývající z § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona 
o ochraně osobních údajů a obecné náležitosti právního úkonu podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění. Oprávněná osoba musí být po celou dobu využívání Služby schopna takto 
získaný souhlas prokázat.
7. Oprávněná osoba se tímto zavazuje, že za žádných okolností nebude využívat takové funkcionality 
Služby, k nimž předem nezískala řádný písemný souhlas subjektu údajů, případně k nimž byl subjektem 
údajů dříve udělený souhlas následně odvolán.
8. Oprávněná osoba se zavazuje používat Službu pouze v souladu s platnými právními předpisy. 
Potvrzuje, že si je vědoma důsledků případného zneužití Služby a bere na vědomí, že TIPA, spol. s r.o. 
nenese za případné zneužití této Služby jakoukoli odpovědnost. Bude-li zjištěno použití Služby u 
konkrétní Oprávněné osoby v rozporu s výše uvedeným, je TIPA, spol. s r.o. oprávněna její poskytování ve 
vztahu k takovéto osobě bez náhrady ukončit.
9. V případě ukončení poskytování Služby budou všechny údaje subjektů údajů v souladu se zákonem 
okamžitě smazány.
10. Odpovědnost Poskytovatele: Oprávněná osoba bere na vědomí, že služby poskytované TIPA, spol. s 
r.o. zvyšují bezpečnost majetku před neoprávněnými zásahy, pomáhají předcházet trestné činnosti a v 
případě spáchání trestné činnosti napomáhají jejímu odhalení a zmírňují její následky. TIPA, spol. s r.o. 
nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli či třetím
osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích 
subjektů neoprávněně jednajících proti právům uživatele či třetích osob. Zejména TIPA, spol. s r.o. 
neodpovídá za škody vzniklé uživateli či třetím osobám v důsledku nevypátrání sledovaného objektu, 
osoby či zvířete. TIPA, spol. s r.o. bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Služby, mimo 
plánovaných odstávek. TIPA, spol. s r.o. není odpovědná za výpadky Služby, které vzniknou v důsledku stínění 
GPS nebo GSM signálu nebo záměrného poškození jednotky ze strany uživatele, popř. třetí
osoby. TIPA, spol. s r.o. není odpovědná za škody způsobené na jednotce nebo na vozidle ZÁKAZNÍKa, které 
vzniknou v důsledku neodborného odinstalování jednotky. Služba přenosu dat je poskytována prostřednictvím 
třetí osoby (operátora) a jeho propojených sítí. ZÁKAZNÍK tímto bere na vědomí, že propojené sítě této třetí 
osoby nemají zaručenou nepřetržitou servisní dostupnost.
11. Tyto Podmínky je TIPA, spol. s r.o. oprávněna kdykoliv doplňovat a měnit, přičemž nové znění nabývá 
účinnosti vždy dnem zveřejnění na internetových stránkách www.siotech.cz, není-li stanoven termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.5.2018.

TIPA, spol. s r.o.
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