
Podmínky užívání těchto webových stránek 

Využívání těchto webových stránek podléhá podmínkám a zásadám vymezeným níže. 

Ochrana soukromí – Ochrana údajů 

Ochrana osobních údajů v Egmont Polsko s.r.o. 

O jaká ustanovení se opírá zpracování Vašich osobních údajů? 

Pravidla týkající se ochrany osobních údajů byla stanovena mimo jiné v Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR), v zákonu o ochraně osobních údajů a také ve 

zvláštních zákonech (lex specialis) právního řádu. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

V souladu s čl. 12 a 13 GDPR, tedy s právem na poskytnutí informací, sdělujeme, že Správcem Vašich 

osobních údajů je Egmont Polsko s.r.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Dzielna 60, PSČ 01-029. 

Na koho se můžete obrátit ve věci ochrany osobních údajů? 

Otázky související s ochranou osobních údajů zasílejte prosím na adresu odo@egmont.pl. 

Za jakým účelem mohou být zpracovávány Vaše osobní údaje? 

Informujeme, že poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány v následujících případech: 

a) V souvislosti s účastí v Soutěžích. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas 

osoby, jíž se údaje týkají (č. 6 odst. 1a) GDPR), a zpracování údajů je nezbytné pro splnění 

právní povinnosti, která se vztahuje na Správce (čl. 6 odst. 1c) GDPR). 

b) V souvislosti s realizací ustanovení uzavřené smlouvy. Právním základem zpracování osobních 

údajů je smlouva, zpracování údajů je tedy nezbytné k naplnění smlouvy, jejíž smluvní 

stranou je osoba, jíž se údaje týkají, nebo k provedení opatření na žádost osoby, jíž se údaje 

týkají, před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1b) GDPR). 

c) V souvislosti s elektronickým nebo telefonním doručováním obchodních informací, včetně 

marketingových, o našich produktech a službách. Právním základem zpracování osobních 

údajů je souhlas osoby, jíž se údaje týkají (čl. 6 odst. 1a) GDPR), nebo je zpracování nezbytné 

k dosažení cílů vyplývajících z oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě situace, kdy 

jsou těmto zájmům nadřazeny zájmy nebo základní práva a svobody osoby, jíž se údaje týkají, 

vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl.6 odst. 1f) 

GDPR). 

d) Ke kontaktním účelům, tedy v rámci sdělení odpovědi na Vámi položenou otázku nebo k 

zaslání Vámi požadované informace týkající se našich produktů a služeb. 

Jsou Vaše osobní údaje zpřístupňovány nebo předávány? 

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje mohou být předávány příjemcům údajů, orgánům veřejné 

moci nebo jiným veřejným institucím na základě obecně závazných právních ustanovení a mohou být 

také předávány ke zpracování na základě čl. 28 GDRP (Správce pověřil zpracováním osobních údajů 

zpracovatelský subjekt – zpracovatele). Správce údajů spolupracuje pouze s takovými zpracovateli, 

kteří splňují nároky GDRP a zavedli dostatečná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna 

bezpečnost svěřených osobních údajů. 
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Předávání Vašich osobních údajů třetím zemím (tedy mimo EHP) 

Informujeme, že Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země. V případě předání osobních 

údajů mimo Evropský hospodářský prostor, může k takovému předání dojít výhradně za podmínek 

uvedených v čl. 46, čl. 47 nebo 49 GDPR. 

Jak dlouho, v souladu s pravidlem dočasnosti, budou zpracovávány Vaše osobní údaje? 

Sdělujeme, že: 

a) v případě uděleného souhlasu a v souvislosti s Vaší účastí v Soutěžích budou Vaše osobní 

údaje zpracovávány až do chvíle, kdy vyjádříte nesouhlas (odvoláte udělený souhlas), nebo 

tak dlouho, jak to umožňují závazná právní ustanovení. Informujeme Vás o právu na odvolání 

Vašeho souhlasu, kdykoli to budete považovat za nutné, přičemž bude Vaše odvolání 

souhlasu v souvislosti s účastí v Soutěžích znamenat, že vaše účast v Soutěži nebude možná, 

b) v případě, jsou-li smluvní strany vázány smlouvou, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 

platnosti smlouvy a v souladu se závaznými právními ustanoveními, 

c) v případě svolení k elektronickému nebo telefonnímu doručování obchodních informací, 

včetně marketingových, o našich produktech a službách, Vám budou informace doručovány 

po neomezenou dobu až do chvíle, kdy vyjádříte nesouhlas. Odvolání svolení v případě 

doručování obchodních a marketingových informací o našich produktech a službách je možné 

v libovolném okamžiku bez vlivu na Váš souhlas s právem na zpracovávání údajů, k němuž 

došlo na základě svolení před jeho odvoláním, 

d) v případě osobních údajů ponechaných ke kontaktním účelům budou data zpracovávána do 

chvíle, kdy Vám budou na vaše otázky poskytnuty vyčerpávající informace. 

Jaká práva má osoba, jíž se údaje týkají? 

Informujeme o právu požadovat od Správce přístup k osobním údajům tykajících se žádající osoby, o 

právu na jejich úpravu, odstranění nebo omezení zpracovávání nebo o právu vyjádřit nesouhlas se 

zpracováváním, a také o právu na přenesení údajů. 

Kdo je dozorčím orgánem? 

Informujeme o právu podání stížnosti k dozorčímu orgánu, tj. Generální inspektorovi ochrany 

osobních údajů sídlem ul Stawki 2 ve Varšavě (po nadcházejících změnách k Úřadu na ochranu 

osobních údajů). 

Za jakých okolností je poskytnutí osobních údajů nezbytné a kdy je dobrovolné? 

Informujeme, že poskytnutí osobních údajů je: 

a) nezbytné při účasti v Soutěži a jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost se 

Soutěže zúčastnit, 

b) podmínkou k uzavření smlouvy a jejich neposkytnutí učiní uzavření a realizaci ustanovení 

smlouvy nemožnými, 

c) dobrovolné, ale neposkytnutí osobních údajů za účelem elektronického nebo telefonního 

doručování obchodních informací, včetně marketingových, o našich produktech a službách 

bude mít za následek nemožnost doručování těchto informací, 

d) poskytnutí osobních údajů ke kontaktním účelům je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude 

mít za následek nemožnost předání zpětné informace na Vámi položenou otázku. 

Informace o automatizovaném zpracovávání 



Informujeme, že když navštívíte webové stránky Správce údajů mohou Vaše osobní údaje podléhat 

automatizovanému zpracování Google Analytics (informace o pravidlech analýzy Googlu: 

https://www.google.com/analytics/terms/cz.html) 

Jaký je zdroj osobních údajů? 

Osobní údaje pochází bezprostředně od osoby, jíž se údaje týkají. V případě, že osobní údaje 

nepocházejí bezprostředně od osoby, jíž se týkají, informujeme o zdroji údajů. 

Jak zabezpečujeme osobní údaje? 

Informujeme, že Správce údajů zavedl dostatečná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna 

bezpečnost zpracovávání osobních údajů. 

Připojení k jiným webovým stránkám 

Nemůžeme na sebe vzít zodpovědnost za právní nezávadnost obsahu nacházejícího se na jiných 

webových stránkách, k nimž směřují odkazy z našeho webu, ani za administraci takových vnějších 

webů. Přejeme si však, aby využití našeho webu, jakož i celého internetu bylo bezpečné. Proto Vám 

budeme vděčni, když nás budete informovat o jakýchkoli právně závadných nebo urážlivých obsazích 

na webových stránkách, k nimž směřují odkazy z našeho webu. V takových případech nás můžete 

kontaktovat a využít kontaktní údaje dostupné v položce Kontakty anebo v Kontaktním formuláři 

v menu. 

Práva duševního vlastnictví k ochranným známkám a obsahu těchto webových stránek 

Společně s našimi partnery si vyhrazujeme veškerá práva k ochranným známkám, obsahům 

chráněným autorskými právy a obsahům chráněným jiným způsobem právy duševního vlastnictví 

nacházejícím se na našich webových stránkách. Takové obsahy mohou být využívány výhradně 

k osobním a nekomerčním účelům a veškeré takto využité obsahy nemohou být kopírovány, 

upravovány, ani vystavovány jiným činnostem vyhrazeným držiteli práv duševního vlastnictví bez 

našeho předchozího souhlasu. 

Vyhrazujeme si právo k podniknutí právních kroků vůči uživatelům porušujícím naše práva duševního 

vlastnictví nebo zneužívajícím náš web jakýmkoli jiným způsobem. 

Vyloučení odpovědnosti 

Naše webové stránky mohou obsahovat dodatečný software, jako např. ActiveX a Javascript. Zříkáme 

se veškeré odpovědnosti za chyby a vady tohoto softwaru a veškeré odpovědnosti za škody, které by 

mohly přímo či nepřímo vzniknout využíváním tohoto softwaru nacházejícího se na našich webových 

stránkách. 

Kromě toho odmítáme odpovědnost za veškeré škody, které by mohly vzniknout z Vašeho využívání 

obsahů umístěných na našich webových stránkách. Zahrnuje to také odřeknutí zodpovědnosti za 

veškeré přímé či nepřímé ztráty a mimo jiné rovněž ztráty vyplývající ze škod vedlejších nebo 

druhotných. 

Vyhrazujeme si právo na změnu a aktualizaci výše uvedených Podmínek využití těchto webových 

stránek. Aktualizace Podmínek využití budou publikovány na těchto webových stránkách. 
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