Tisková zpráva
Společnost CircleTech, s.r.o. se od roku 2004 zabývá vývojem a prodejem IT řešení pro ochranu
informací, a to nejen na mobilních zařízeních (aplikace SMS007, Trezor či CryptoCult), ale i
v širším spektru, např. k detekci systémových zranitelností.
Za dobu své existence dodala společnost koncové aplikace tisícům uživatelů, zejména
v oborech se zvýšenou potřebou ochrany informací a soukromí. Jedná se o investiční holdingy,
velké korporace, novináře, vydavatele, politiky, advokáty, klienty z oblasti bezpečnostních
struktur, mediální či daňové poradce a podobně.
Naše společnost nemá žádné možnosti prověřovat koncové uživatele, natož pak některým
z nich dodání aplikace svévolně odepřít. V případě bezdůvodného odepření dodání aplikace
by se jednalo o nezákonnou diskriminaci spotřebitele. Společnost však ve svých Všeobecných
obchodních podmínkách stanovuje, že používání systému k trestné či jinak nelegální činnosti
je porušením smluvních podmínek, které je důvodem k rozvázání obchodních vztahů.
Naše společnost se zejména s ohledem na dobré jméno svých běžných uživatelů důrazně
ohrazuje proti vzniklé mediální atmosféře, ve které je šifrování prezentováno jako nástroj
používaný hlavně k nelegálním účelům. Naši uživatelé využívají šifrovací aplikace k ochraně
svých zájmů v souladu s právními předpisy, například k ochraně obchodního tajemství a jiných
důvěrných informací, a to i s ohledem na legitimní potřebu zvýšených nároků na ochranu
údajů kladených například směrnicí GDPR. Kybernetická kriminalita rok od roku narůstá a
technickými schopností provádět odposlechy nedisponují zdaleka jen složky s legálním
povolením, ale i zahraniční tajné služby včetně těch znepřátelených, nebo řada soukromých
osob na nelegální bázi. Prezentovat kryptografii a ochranu, kterou poskytuje, jako jakési
podezřelé či přímo zločinné jednání, znamená ohrožovat bezpečnost České republiky a jejích
občanů ve světě, který je kybernetickou kriminalitou a hackingem promořen více než kdy
předtím.
Všechny systémy naší společnosti jsou postaveny na principu end-to-end šifrování a důsledné
odpovědnosti uživatele. Společnost nemá žádné univerzální dešifrovací klíče, zálohy
uživatelských dat ani jiné prostředky, kterým by mohla komukoliv umožnit zpětné dešifrování
komunikace. Společnost neuchovává žádné údaje o jménech uživatelů, obsahu jejich
kontaktů, zpráv, emailů, kalendáře, SIM kartě atd. Tyto údaje se nacházejí, a to v zašifrované
podobě, výhradně v koncových zařízeních uživatelů. Bezpečnost použití aplikace je závislá
především na uživateli, jak silné heslo do aplikace si zvolí, jak ho chrání, jak zachází se
samotným zařízením, v jakém prostředí komunikuje a podobně.
Naše společnost je přesvědčena, že už více než patnáct let dodává legitimním zákazníkům
kvalitní produkty pro ochranu informací, a to zcela v souladu s právními předpisy České
republiky.
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