
 

 

Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách – naposledy aktualizováno 25. května 
2018 

Thermoplay S.p.A. respektuje vaše právo na soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů 
vysvětluje, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme osobní údaje o vás a jak můžete uplatnit svá práva na 
ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na osobní údaje, 
které shromažďujeme prostřednictvím svých webových stránek www.thermoplay.com. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás 
prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč? 

Můžeme shromažďovat osobní údaje z následujících kategorií: 

• Údaje, které poskytnete dobrovolně 
Určité části našich webových stránek vás mohou požádat o dobrovolné poskytnutí osobních údajů: 
například vás můžeme požádat o poskytnutí vašich kontaktních údajů, abyste si u nás mohli 
registrovat účet, abyste od nás mohli odebírat marketingovou komunikaci či nám zasílat zpětnou 
vazbu, dotazy nebo žádosti, účastnit se průzkumů a/nebo online propagačních akcí. Osobní údaje, o 
které vás žádáme, a důvody, proč jste požádáni o jejich poskytnutí, vám jasně sdělíme v okamžiku, 
kdy vás o toto poskytnutí osobních údajů požádáme. 

 
• Údaje shromažďované automaticky 

Některé údaje můžeme shromažďovat automaticky z vašeho zařízení, když navštívíte naši webovou 
stránku. V některých zemích, včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru, mohou být tyto 
údaje podle platných zákonů o ochraně údajů považovány za osobní údaje. 

 
Automaticky shromažďované údaje mohou konkrétně zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa, typ 
zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, obecná geografická poloha (např. na úrovni 
země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromáždit údaje o tom, jak vaše zařízení 
interagovalo s naší webovou stránkou včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, na které jste klikli. 
 
Shromažďování těchto údajů nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše 
webové stránky, tomu, odkud pocházejí a jaký obsah je pro ně na našich stránkách zajímavý. Tyto údaje 
využíváme pro účely interní analýzy a ke zlepšení kvality a relevance našich webových stránek pro naše 
návštěvníky. 
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Některé z těchto údajů mohou být shromažďovány pomocí souborů cookies a podobných technologií 
sledování. 

Obecně použijeme osobní údaje, které od vás shromažďujeme, pouze pro účely popsané v tomto 
oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, které vám vysvětlíme v okamžiku, kdy vaše osobní 
údaje shromáždíme. Vaše osobní údaje však můžeme použít také k jiným účelům, které nejsou neslučitelné 
s účely, které jsme vám oznámili (např. pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké účely nebo účely 
historického výzkumu nebo statistické účely), pokud je to povoleno a tam, kde to je povoleno příslušnými 
zákony o ochraně údajů. 

S kým sdílíme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s příjemci z následujících kategorií: 

• společnosti v naší skupině, naši poskytovatelé služeb třetích stran a partneři, kteří nám poskytují 
služby zpracování dat (například podpora poskytování, zajišťování funkčnosti nebo pomoc při 
zvyšování bezpečnosti našich webových stránek) nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro 
účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsou vám sděleny v 
okamžiku, kdy vaše osobní údaje shromáždíme. 

• jakýkoli příslušný orgán činný v trestním řízení, regulační, vládní agentura, soud nebo jiná třetí 
strana, když se domníváme, že je oznámení nezbytné (i) podle platných právních předpisů nebo 
nařízení, (ii) pro uplatnění, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně 
našich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiné osoby; 

• skutečný nebo potenciální kupující (a jeho zástupci a poradci) v souvislosti s jakýmkoli skutečným 
nebo navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části našeho podniku, a to za předpokladu, 
že budeme informovat kupujícího, že musí používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v 
tomto oznámení o ochraně osobních údajů; a/nebo 

• jakákoli jiná osoba, která bude mít váš souhlas s oznámením údajů. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů (pouze pro návštěvníky z EHP) 

Pokud jste návštěvníkem z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ pro shromažďování a 
používání výše uvedených osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a na konkrétním 
kontextu, v němž je shromažďujeme.  

Za normálních okolností od vás shromažďujeme osobní údaje pouze v případě, (i) když potřebujeme 
osobní údaje k uzavření smlouvy s vámi nebo (ii) pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a 
nemají před tímto zájmem přednost vaše zájmy na ochranu údajů nebo základní práva a svobody (iii) 
pokud k tomu máme vás souhlas. V některých případech může být shromažďování osobních údajů naší 
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zákonnou povinností, případně je můžeme potřebovat k ochraně vašich životně důležitých zájmů, 
případně takových zájmů jiných osob. 

Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo 
oprávněných zájmů třetích stran), tímto zájmem bude obvykle provoz naší platformy a komunikace s vámi, 
jak je nutné, abychom vám poskytli naše služby, a pro naše legitimní obchodní zájmy, například z důvodu 
odpovědi na vaše dotazy, vylepšování naší platformy, realizace marketingu nebo za účelem odhalování 
nebo prevence protiprávních činností.  

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace týkající se právního základu, podle kterého 
shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních 
údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“ níže. 

Cookies a podobné technologie sledování 

Pro shromažďování a používání osobních údajů o vás používáme soubory cookie a podobné technologie 
sledování (souhrnně „cookies“). Další informace o typech souborů cookie, které používáme, a o tom, proč a 
jak můžete spravovat soubory cookie, naleznete v našem oznámení o souborech cookies. 

Jak uchováváme vaše osobní informace v bezpečí? 

Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které o vás 
shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň 
zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů. Mezi konkrétní opatření, která 
používáme, patří šifrování, zabezpečená hesla, fyzické kontroly přístupu, vnitřní kontroly přístupu, brány 
firewall, rychlé obnovení a ochrana před viry. 

Mezinárodní přenosy údajů 

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích než v zemi, ve které pobýváte. Tyto 
země mohou mít zákony na ochranu údajů, které se liší od zákonů vaší země. Společnosti v naší skupině a 
poskytovatelé služeb třetích stran a partneři působí po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme 
vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoliv z těchto zemí. 

Přijali jsme však přiměřené záruky, které zajišťují, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s 
tímto oznámením o ochraně osobních údajů. To zahrnuje zavedení standardních smluvních doložek 
Evropské komise pro předávání osobních informací mezi společnostmi v naší skupině. 
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Uchovávání údajů 

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, uchováváme v případech aktuální oprávněné obchodní potřeby 
(např. pro poskytnutí služby, o kterou jste požádali, nebo pro splnění platných právních, daňových nebo 
účetních požadavků). 

Pokud neexistuje žádná oprávněná obchodní potřeba zpracovávat vaše osobní údaje, budeme je buď 
mazat, nebo anonymizovat, nebo, pokud toto není možné (například proto, že vaše osobní údaje jsou 
uloženy v archivech se zálohami), budeme vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat je od jakéhokoliv 
dalšího zpracování, dokud nebude jejich vymazání možné. 

Vaše práva na ochranu údajů 

Pokud pobýváte v Evropském hospodářském prostoru, máte následující práva na ochranu údajů: 

• Právo na přístup, opravu, aktualizaci nebo vymazání svých osobních údajů. 
• Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování 

vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů.  
• Máte kdykoliv právo na zrušení marketingové komunikace, kterou vám zasíláme.  
• Pokud jsme s vaším souhlasem shromáždili a zpracovávali vaše osobní údaje, můžete kdykoliv tento 

souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho provedením a 
nijak neovlivňuje zpracovávání prováděné na jiných zákonných právních základech. 

• Na shromažďování a používání vašich osobních údajů námi máte právo podat stížnost u úřadu pro 
ochranu údajů. Další informace získáte u místních odpovědných úřadů. 

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem 
„Jak nás kontaktovat“ níže. Na všechny žádosti obdržené od osob, které si přejí uplatnit svá práva na 
ochranu informací, reagujeme v souladu s příslušným zákonem. 

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů 

V reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů 
aktualizovat. Pokud dojde k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme v souladu s 
významem změn, které učiníme, a jak bude vyžadováno platnými zákony o ochraně osobních údajů, 
taková opatření, abychom vás o nich informovali. 
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Jak nás kontaktovat 

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití vašich osobních údajů námi, můžete nás kontaktovat 
e-mailem: thermoplay@thermoplay.com nebo poštou: Thermoplay S.p.A Via Carlo Viola, 74 - 11026 Pont 
St. Martin (AO) Italy. 

Správcem vašich osobních údajů je Thermoplay S.p.A. 

 

 


