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K zajištění Služby Fidoo se občas nacházíme v pozici 
zpracovatele pro vás jakožto správce. Jedná se zejména o 
používání modulů Fidoo aplikace, jejichž využití není 
součástí zprostředkování či poskytování platebních služeb. 
Tyto části aplikace, včetně osobních údajů do nich 
vkládaných, slouží vaší společnosti k jejím vlastním 
administrativním účelům. V těchto případech tak vaše 
společnost vystupuje v pozici správce těchto údajů a Fidoo 
Payments je vázáno jejími pokyny a spoléhá se na to, že 
dané údaje zpracovává pouze v souladu s právními 
předpisy.  

V rámci tohoto zpracování využíváme v pozici zpracovatele 
i třetích stran (subzpracovatele). V souladu s našimi 
Obchodními podmínkami Vás tímto informujeme o dalších 
zpracovatelích, které využíváme.  

Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o 
zpracování osobních údajů a v kapitole 16 našich 
Obchodních podmínek.  

V roli zpracovatele předáváme osobní údaje těmto 
subzpracovatelům:  
 

Název společnosti O2 Czech Republic, a.s. 

Země zpracování EU 

Popis Poskytovatel cloudových 
služeb, datového centra a 
dlouhodobých datových 
archivů pro provoz Fidoo 
aplikace 

Webová stránka www.o2.cz 

 

Informace o kategoriích příjemců osobních údajů, které 
zpracováváme v pozici správce, naleznete v dokumentu 
Informace o zpracování osobních údajů. 

To provide the Fidoo Service, we are sometimes in the 
position of data processor for you as a controller. This 
includes, in particular, the usage of Fidoo application 
modules, which are not included in arranging or providing 
payment services. These parts of the Fidoo application, 
including the personal data entered into them, serve your 
company for your own administrative purposes. In these 
cases, your company acts as the controller of this data and 
Fidoo Payments is bound by your instructions and rely on 
the fact that you process the data only in accordance with 
the Applicable laws. 

As part of this processing, we also use third parties (sub 
processors) in position of data processor. In accordance 
with our Terms and Conditions, we inform you about the 
other data processors we use.  

Further information can be found in the document 
Personal Data Processing Statement and in chapter 16 of 
our Terms and Conditions.  

In the position of data procesor, we transfer personal data 
to the following sub processors:  
 

Company name O2 Czech Republic, a.s. 

Country EU 

Service Provider of cloud 
services, data centre and 
long-term data archives 
for the operation of the 
Fidoo application 

Website www.o2.cz 

 

Information about categories of recipients of personal data 
that we process in the position of data controller can be 
found in document Personal Data Processing Statement. 

 
 
 


