SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
I.

DEFINICE POJMŮ

Pro účely tohoto dokumentu mají níže uvedené pojmy níže uvedený význam:
“Programem ECP“ se rozumí promoakce společnosti TP Vision v České republice s názvem „Extended Care Program“, pořádaná na podporu prodeje Produktů
a blíže specifikovaná na linku www.tvpromotion.eu.
„Dobou souhlasu“ se rozumí doba pěti let ode dne udělení Souhlasu se zpracováním.
„Emailovou adresou Účastníka“ se rozumí emailová adresa Účastníka, kterou uvedl jako své kontaktní spojení v rámci registračního formuláře při registraci do
Programu ECP.
„GDPR“ se rozumí 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).
„Obchodním sdělením“ se rozumí jakákoliv a veškerá obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právních předpisů, které tento zákon případně v budoucnosti nahradí, zejména pak, ale nikoliv
pouze, zasílání dotazníků ohledně Pogramu ECP a jiných reklamních nabídek vztahujících se k Produktům.
„Produkty“ se rozumí TV z prodejního portfolia TP Vision, vyráběné pod značkou Philips.
„Souhlasem se zasíláním Obchodních sdělení“ se rozumí souhlas se zasíláním a šířením Obchodních sdělení, udělovaný na základě tohoto dokumentu
Účastníkem společnosti TP Vision.
„Souhlasem se zpracováním“ se rozumí souhlas se zpracováním Údajů, udělovaný na základě tohoto dokumentu Účastníkem společnosti TP Vision.
„TP Vision“ či “námi“ se rozumí společnost TP Vision Europe B.V., se sídlem 1097JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, Nizozemské království, registrační
číslo: 53045394, podnikající v České republice skrze svůj odštěpný závod TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika, se sídlem Jankovcova 1037/49,
Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 029 87 031, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 76643.
„Účastníkem“ či „Vámi“ se podle okolností rozumíte Vy jako účastník Programu ECP, udělující společnosti TP Vision Souhlas se zpracováním a Souhlas se
zasíláním Obchodních sdělení, anebo všichni účastníci Programu ECP, kteří udělili společnosti TP Vision svůj Souhlas se zpracováním a/nebo svůj Souhlas se
zasíláním Obchodních sdělení.
„Účelem(y) zpracování“ se rozumí (i) administrace Vaší účasti v Programu ECP, (ii) vyhodnocení Programu ECP společností TP Vision, (iii) marketingové aktivity
a účely společnosti TP Vision v nejširším smyslu, včetně propagace společnosti TP Vision a zasílání a šíření Obchodních sdělení společností TP Vision
Účastníkům, a (iv) vytvoření, vedení, používání a správa databáze osob k účelům uvedeným sub (i) – (iii).
„Údaji“ se rozumí: (i) jméno, příjmení Účastníka, (ii) Emailová adresa Účastníka, (iii) Adresa Účastníka (iiii), Telefon Účastníka (v)], které jste uvedl/a v rámci
registračního formuláře při své registraci do Programu ECP.
„Úřadem pro ochranu osobních údajů“ se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, Česká republika.
II.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Účastník zaškrtnutím políčka „ANO“ dobrovolně uděluje společnosti TP Vision svůj souhlas se zpracováním Údajů za Účelem zpracování po Dobu souhlasu.
ANO
Účastník potvrzuje, že jím poskytnuté Údaje jsou přesné a zavazuje se své Údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat společnost TP Vision bez
zbytečného odkladu o změně ve svých Údajích.
III.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Účastník zaškrtnutím políčka „ANO“ dobrovolně uděluje společnosti TP Vision svůj souhlas, aby mu společnost TP Vision po Dobu souhlasu zasílala
prostřednictvím elektronické pošty na Emailovou adresu Účastníka Obchodní sdělení.
ANO
IV.

INFORMACE ÚČASTNÍKŮM POSKYTOVANÉ PODLE GDPR SPOLEČNOSTÍ TP VISION

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce
Správcem Údajů je společnost TP Vision.
Kontaktní údaje společnosti TP Vision:
TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika
IČ: 029 87 031
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Předotová

email: michaela.predotova@tpv-tech.com
Dotazy, žádosti a stížnosti Účastníků ve vztahu ke zpracování Údajů lze ke společnosti TP Vision podat osobně, telefonicky, emailem i poštou s tím, že ty osobní
a telefonické se přijímají pouze v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 16:00 hod.
Společnost TP Vision nemá zástupce.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Společnost TP Vision neustavila pověřence pro ochranu osobních údajů, neb není její povinností tak učinit.
Účely zpracování, pro které jsou osobní určeny, a právní základ pro zpracování
Účely zpracování, pro které jsou Údaje určeny, jsou shodné s Účelem zpracování.
Právním základem pro zpracování Údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů.
Příjemci nebo kategorie příjemců a zpracovatelů osobních údajů
Nebudou žádní příjemci ani zpracovatelé Údajů.
Úmysl společnosti TP Vision předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistenci rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající
ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k
získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny
Společnost TP Vision nemá úmysl předat Údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Údaje jsou uchovávány, resp. uloženy po Dobu souhlasu.
Existence práva požadovat od společnosti TP Vision přístup k osobním údajům týkajícím se daného subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
Ve vztahu k Údajům máte právo na:
Přístup k osobním údajům, tj. právo získat od společnosti TP Vision potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož
i právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a ke stanoveným informacím dle čl. 15 GDPR.
 Opravu, tj. právo na to, aby společnost TP Vision bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění
neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR.
 Výmaz, tj. právo na to, aby společnost TP Vision bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst.
1 GDPR, tj. pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte Souhlas se zpracováním
a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR, (iv) osobní údaje byly zpracovány
protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na společnost TP
Vision vztahuje, a (vi) osobní údaje daje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
 Omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost
TP Vision mohla přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich
použití, (iii) společnost TP Vision již osobní údaje nepotřebuje pro Účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
a (iv) vznesl/a jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti TP Vision převažují nad
Vašimi oprávněnými důvody.
 Přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR, v rámci něhož máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste
poskytl/a společnost TP Vision, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
společnost TP Vision bránila, a to v případě, že (i) zpracování je založeno na Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na smlouvě podle čl.
6 odst. 1 písm. b) GDPR, a (ii) zpracování se provádí automatizovaně.
 Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR, podle nějž z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování
založeného na těchto ustanoveních, přičemž pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti
zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.


Existence práva odvolat kdykoli souhlas
Máte právo kdykoliv bezplatně odvolat, a to nezávisle na sobě:



Souhlas se zpracováním, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Souhlas se zasíláním Obchodních sdělení.

Odvolání obou souhlasů můžete učinit na kontaktních údajích společnosti TP Vision uvedených shora, přičemž svůj Souhlas se zasíláním Obchodních sdělení
můžete odvolat i v rámci platné adresy uvedené v samotném Obchodním sdělení, které Vám bude zasláno.
Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se budete domnívat, že Vaše práva podle GDPR byla porušena či zpracování Údajů obecně porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového
úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10). Budeme však rádi, pokud budete Vaši
stížnost řešit nejprve s námi na našich kontaktních spojeních.

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů
povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto osobních údajů
Poskytování Údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a Údaje nemáte povinnost poskytnout.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Ostatní
Údaje budou společností TP Vision zpracovávány automatizovaným způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky), jakož i
neautomatizovaným způsobem (v tištené podobě).
Za podmínek stanovených v čl. 34 GDPR Vám TP Vision oznámí případ porušení zabezpečení Údajů bez zbytečného odkladu a poskytne veškeré stanovené
informace.
Dne 1.1.2021

