
Podmínky uži- aplikace NFCtron Mobile a Zásady ochrany soukromí (dále jen „Podmínky uži- a 
Zásady Ochrany soukromí“) 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Aplikace NFCtron Mobile slouží ke zobrazování údajů o čipu NFCtron fungujícím na bázi 
technologie NFC – bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost (dále jen „Čip 
NFCtron“). Čip NFCtron slouží k využívání bezhotovostního platebního systému NFCtron. 
S Čipem NFCtron je spojeno unikátní ID sloužící k idenRfikaci, uchovávání a zobrazení dat 
souvisejících s konkrétním Čipem NFCtron, konkrétně zůstatek nabitých prostředků, údaje 
po útratách a informace pro vrácení zůstatku. Aplikace NFCtron Mobile slouží k načtení 
dat na Čipu NFCtron a jejich zobrazení na displeji mobilního telefonu (dále jen „Aplikace 
NFCtron Mobile“). Aplikaci NFCtron Mobile je možné si stáhnout prostřednictvím 
obchodu App Store nebo Google Play. 

2. Provozovatelem Aplikace je společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539, DIČ: CZ07283539, se 
sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen „NFCtron“ nebo 
„Provozovatel“).  

3. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem užívat službu NFCtron Pass, a 
která v souladu s čl. I, bodem 4 a těchto Podmínek nainstaluje a/nebo užívá Aplikaci 
NFCtron Mobile (dále jen „Uživatel“).  

4. Uživatel se zavazuje si před instalací Aplikace NFCtron Mobile zavazuje tyto Podmínky 
uži- pečlivě přečíst a instalací a využíváním Aplikace NFCtron Mobile vyjadřuje s těmito 
Podmínkami uži- souhlas a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky uži- a Zásady Ochrany 
soukromí Aplikace NFCtron Mobile (dále jen „Podmínky uži- a Zásady ochrany 
soukromí“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České 
republiky. 

II.PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A UŽIVATELE 

II.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace NFCtron Mobile načíst Čip NFCtron a 
zobrazit data týkající se tohoto Čipu NFCtron. Aplikace při načtení Čipu NFCtron zobrazí 
následující údaje: 

a) zůstatek;  
b) ID čipu; 
c) informace o platbách provedených prostřednictvím Čipu NFCtron, a to konkrétně 

informace o výši platby, informaci, ze kterých položek se platba skládá a informaci 
o příjemci platby; 

a tyto údaje ukládat, evidovat či exportovat z Aplikace NFCtron Mobile a to v rozsahu, v 
jakém to Aplikace NFCtron Mobile rozsahem svých funkcí umožňuje. 

II.2. Mobilní aplikace je momentálně poskytována zdarma. Provozovatel si vyhrazuje právo 
Aplikaci NFCtron Mobile kdykoli upravit, případně zpoplatnit Aplikaci NFCtron Mobile, 
jakoukoliv její funkcionalitu či služby, které jsou jejím prostřednictvím poskytovány. 

II.3. Provozovatel nenese odpovědnost za kterékoliv informace zobrazené o Čipu NFCtron 
v Aplikaci NFCtron Mobile.  

II.4. Veškeré informace, které Aplikace NFCtron Mobile o Čipu NFCtron zobrazuje, mají pouze 



informační charakter a nijak nazaručují výši zůstatku či správnost provedených transakcí. 
Provozovatel nenese odpovědnost za to, že doklady vygenerované Aplikací NFCtron 
Mobile jsou v souladu s platnými a účinnými právními normami a nenese odpovědnost za 
správnost a úplnost jakýchkoliv dalších výstupů Aplikace NFCtron Mobile. Je úkolem 
Uživatele, aby se ujisRl o správnosR dat a učinil maximální možné úsilí k ověření jejich 
správnosR a úplnosR. 

II.5. Všechna data, která v Aplikaci Uživatel z Čipu NFCtron načte, se ukládají pouze na zařízení 
Uživatele a pouze v případě, kdy k tomto vydá Uživatel příkaz. Poskytovatel proto 
neodpovídá za škodu způsobenou těmito daty, jejich ztrátou, únikem či poškozením. 
Veškerá data takto uložená na zařízení Uživatele jsou pouze Uživatele a Uživatel tak nese 
odpovědnost za jejich obsah. 

II.6. Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost zobrazení informací na zařízení 
Uživatele v jakémkoliv čase a místě. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za 
nedostupnost informací o Čipu NFCtron v případě mechanického či jiného poškození Čipu 
NFCtron. 

II.7. Čas od času může vzniknout na straně Poskytovatele nutnost provést údržbu Aplikace 
NFCtron Mobile či její update na novou aktualizovanou verzi, v takovém případě může být 
po dobu údržby Uživateli omezen přístup do Aplikace NFCtron Mobile a v případě vydání 
nové verze může po Uživateli být vyžadováno k uži- Aplikace NFCtron Mobile stažení 
aktualizované verze Aplikace NFCtron Mobile. Plánované update Aplikace NFCtron 
Mobile Poskytovatel oznámí uživateli s dostatečným předsRhem. S -mto Uživatel 
výslovně souhlasí. 

III.LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

III.1. Zaškrtnu-m pole „souhlasím s Podmínkami uži- Aplikace NFCtron Mobile a Zásadami 
ochrany osobních údajů“ v průběhu instalace Aplikace NFCtron Mobile je Uživateli 
poskytnuto oprávnění užívat Aplikaci NFCtron Mobile jako koncovému uživateli, tedy 
omezenou, osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace NFCtron 
Mobile. 

III.2. Jako koncový uživatel není Uživatel oprávněn: 
a) poskytovat podlicence ani převést jakákoli užívací práva k Aplikaci NFCtron Mobile; 
b) dekompilovat, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód 

Aplikace NFCtron Mobile ani jiného sonwaru společnosR NFCtron (zákaz „reverse 
engineeringu“); 

c) žádným způsobem měnit Aplikaci NFCtron Mobile a/nebo čásR jejího zdrojového 
kódu a/nebo jejího grafického rozhraní ani používat upravené verze Aplikace 
NFCtron Mobile či jejích součás- a/nebo z ní vytvářet jakákoliv odvozená díla. 

III.3. Licence poskytnutá na základě těchto Podmínek užívání je ukončena společně 
s ukončením užívání Aplikace NFCtron Mobile Uživatelem. 

III.4. Všechna práva duševního vlastnictví i průmyslová práva, včetně zdrojového kódu, 
databází, log a vizuálního stylu, vlastní Poskytovatel. Touto licencí Uživatel nenabývá 
žádné oprávnění k žádnému duševnímu vlastnictví Poskytovatele, s výjimkou oprávnění 
dle tohoto článku III Podmínek uži-. 

IV.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

IV.1. Provozovatel nezpracovává ani neshromažďuje žádné údaje, na jejichž základě by bylo 



možné Uživatele idenRfikovat a tato data nelze tedy považovat nelze považovat za osobní 
údaje. Provoz Aplikace tedy nespadá pod působnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosR se zpracováním 
osobních údajů (dále jen „GDPR“).  

IV.2. K čemu Aplikace NFCtron Mobile slouží? Aplikace NFCtron Mobile slouží k zobrazení 
údajů vážícím se ke konkrétnímu Čipu NFCtron načtením přes zařízení Uživatele pomocí 
technologie NFC. 

IV.3. Jaké údaje lze z Čipu NFCtron, resp. z konkrétního ID vyčíst? Zůstatek na Čipu NFCtron; 
ID Čipu NFCtron a informace o platbách provedených prostřednictvím Čipu NFCtron, a to 
konkrétně informace, které jsou uvedeny v bodu 2.1 těchto Podmínek užívání. Žádný z 
těchto údajů však nelze při řádném užívání Aplikace NFCtron Mobile žádným způsobem 
spojit s osobou Uživatele či jakoukoliv jinou konkrétní fyzickou osobou.  

IV.4. Kdo a jak používá údaje o Čipu NFCtron? Údaje o Čipu NFCtron jsou k dispozici pouze 
Uživateli Aplikace NFCtron Mobile a nejsou nikam kromě zařízení Uživatele ukládány, ani 
nejsou poskytovány žádným dalším osobám. Údaje zobrazované v Aplikaci NFCtron 
Mobile jsou tedy anonymizované a nemá k nim nikdo přístup, a to ani Provozovatel. I 
kdyby k těmto datům získal přístup kdokoliv jiný nežli Uživatel, nebylo by možné 
idenRfikovat osobu, které se data týkají. I přesto, že ze strany Poskytovatele nedochází ke 
zpracování osobních údajů v souvislosR s provozem Aplikace NFCtron Mobile, dodržuje 
Provozovatel vysoké standardy technického zabezpečení a všichni zaměstnanci i 
spolupracující osoby Poskytovatele jsou vázány povinnos- mlčenlivosR.  

IV.5. Jaká máte práva související se zpracováním údajů? Práva na přístup, na opravu, na 
výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost, vznést námitku proR zpracování jsou 
dle našeho názoru irelevantní, jelikož v rámci Aplikace NFCtron Mobile nedochází ke 
zpracování osobních údajů, které by spadalo pod věcnou působnost ZOOÚ a/nebo GDPR.  

IV.6. Právo podat s-žnost. Pokud byste však měli pocit, že fungování aplikace a zpracování 
osobních údajů neodpovídá výše uvedenému popisu a Vaše osobní údaje jsou 
zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, obraťte se prosím na adresu: 
info@nfctron.com, případně na [adresa pro zasílání pošty]. Vaši žádosR či připomínky 
vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce dle povahy 
žádosR. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosR Vašeho požadavku, jsme 
oprávněni tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, toto prodloužení by však nemělo být delší než 
tři měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě 
budeme informovat. Pokud byste nebyli spokojeni s vyřízením požadavku z naší strany, je 
možné podat s-žnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

V.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

V.1. Poskytovatel nezná uživatele – smlouva uzavřená s neznámou osobou. 
V.2. Pro případ vzniku sporu v souvislosR nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy 

aplikovat české právo. Příslušným soudem k řešení takového sporu bude obecný soud 
Poskytovatele.  

V.3. Změna Podmínek Vám bude oznámena prostřednictvím noRfikace v rámci Aplikace. V 
případě, že si nebudete přát být vázáni navrhovanou změnou Podmínek uži-, máte právo 
změnu odmítnout a jste povinni Aplikaci odinstalovat, v opačném případě budeme mít za 
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to, že máte zájem být změněnými Podmínkami vázáni a že s nimi souhlasíte. 
V.4. Podmínky jsou platné a účinné od 12.11.2021
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	Jako koncový uživatel není Uživatel oprávněn:
	poskytovat podlicence ani převést jakákoli užívací práva k Aplikaci NFCtron Mobile;
	dekompilovat, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Aplikace NFCtron Mobile ani jiného softwaru společnosti NFCtron (zákaz „reverse engineeringu“);
	žádným způsobem měnit Aplikaci NFCtron Mobile a/nebo části jejího zdrojového kódu a/nebo jejího grafického rozhraní ani používat upravené verze Aplikace NFCtron Mobile či jejích součástí a/nebo z ní vytvářet jakákoliv odvozená díla.
	Licence poskytnutá na základě těchto Podmínek užívání je ukončena společně s ukončením užívání Aplikace NFCtron Mobile Uživatelem.
	Všechna práva duševního vlastnictví i průmyslová práva, včetně zdrojového kódu, databází, log a vizuálního stylu, vlastní Poskytovatel. Touto licencí Uživatel nenabývá žádné oprávnění k žádnému duševnímu vlastnictví Poskytovatele, s výjimkou oprávnění dle tohoto článku III Podmínek užití.
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	Provozovatel nezpracovává ani neshromažďuje žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné Uživatele identifikovat a tato data nelze tedy považovat nelze považovat za osobní údaje. Provoz Aplikace tedy nespadá pod působnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
	K čemu Aplikace NFCtron Mobile slouží? Aplikace NFCtron Mobile slouží k zobrazení údajů vážícím se ke konkrétnímu Čipu NFCtron načtením přes zařízení Uživatele pomocí technologie NFC.
	Jaké údaje lze z Čipu NFCtron, resp. z konkrétního ID vyčíst? Zůstatek na Čipu NFCtron; ID Čipu NFCtron a informace o platbách provedených prostřednictvím Čipu NFCtron, a to konkrétně informace, které jsou uvedeny v bodu 2.1 těchto Podmínek užívání. Žádný z těchto údajů však nelze při řádném užívání Aplikace NFCtron Mobile žádným způsobem spojit s osobou Uživatele či jakoukoliv jinou konkrétní fyzickou osobou.
	Kdo a jak používá údaje o Čipu NFCtron? Údaje o Čipu NFCtron jsou k dispozici pouze Uživateli Aplikace NFCtron Mobile a nejsou nikam kromě zařízení Uživatele ukládány, ani nejsou poskytovány žádným dalším osobám. Údaje zobrazované v Aplikaci NFCtron Mobile jsou tedy anonymizované a nemá k nim nikdo přístup, a to ani Provozovatel. I kdyby k těmto datům získal přístup kdokoliv jiný nežli Uživatel, nebylo by možné identifikovat osobu, které se data týkají. I přesto, že ze strany Poskytovatele nedochází ke zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem Aplikace NFCtron Mobile, dodržuje Provozovatel vysoké standardy technického zabezpečení a všichni zaměstnanci i spolupracující osoby Poskytovatele jsou vázány povinností mlčenlivosti.
	Jaká máte práva související se zpracováním údajů? Práva na přístup, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost, vznést námitku proti zpracování jsou dle našeho názoru irelevantní, jelikož v rámci Aplikace NFCtron Mobile nedochází ke zpracování osobních údajů, které by spadalo pod věcnou působnost ZOOÚ a/nebo GDPR.
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