Poskytovatel & Zásady ochrany osobních údajů při používání našich kanálů
sociálních médií

Poskytovatel
Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
IČ 18565727
DIČ CZ18565727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1484

Zásady ochrany osobních údajů
Tímto bychom Vás chtěli informovat o prováděném zpracování osobních údajů při používání našich
kanálů sociálních médií. Osobní údaje jsou zpracovávány podle pravidel Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).
Následující zásady ochrany osobních údajů Vás informují o typu a rozsahu zpracování tzv. osobních
údajů společností Andreas STIHL, spol. s r.o. Osobní údaje jsou informace, které identifikují Vaši osobu
nebo které mohou přímo nebo nepřímo identifikovat Vaši osobu.

Totožnost a kontaktní údaje správce
Naše kanály sociálních médií jsou provozovány:
Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
IČ 18565727
Správcem osobních údajů je společnost Andreas STIHL, spol. s r.o. (dále též jako „společnost STIHL“
nebo „my“)
Osobu pověřenou ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené adrese společnosti
STIHL nebo e-mailem na adrese ochrana.dat@stihl.cz.
Tyto informace o ochraně osobních údajů revidujeme v případě změn na této webové stránce nebo v
případě jiné potřeby. Nejaktuálnější verzi naleznete vždy na této webové stránce. Tuto webovou
stránku byste tedy měli pravidelně navštěvovat, abyste měli vždy aktuální informace o podobě zásad
ochrany osobních údajů.

YouTube
Účely zpracování, právní základ a příjemci
Když navštívíte tuto platformu, jsou informace o Vašem profilu, stejně jako informace o Vaší návštěvě,
převážně zpracovávány společností Google Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 4, Irsko
(dále jen „Google“). Údaje jsou také zpracovávány v případě, že nemáte účet Google nebo nejste
přihlášeni. Pro více informací si prosím přečtěte podmínky ochrany osobních údajů Google.
Zpracováváme údaje návštěvníků našeho účtu, zejména informace o interakcích uživatelů (např. lajky,
komentáře a sdílení), uživatelské jméno, stejně jako demografické a statistické údaje.
Propagační použití Vašich osobních údajů je pro Google zvláště důležité. My využíváme funkci
statistiky, abychom se dozvěděli více o našich divácích. Získáváme náhled do výkonnosti našich videí a
demografických údajích našich diváků. Toto jsou pro nás čistě statistické údaje, u kterých není možná
žádná osobní reference.
Zpracování osobních údajů návštěvníků našeho YouTube profilu je založeno na našem oprávněném
zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem je zajištění komunikace s našimi
zákazníky, externí prezentace naší společnosti a propagace naší produktové řady.

Proti zpracování údajů společností Google můžete vznést námitku zde.
Předávání údajů
Určité operace zpracování, jako je korespondence se zákazníky, jsou prováděny společnostmi STIHL
Group (společnostmi skupiny STIHL). Údaje jsou tedy pravidelně předávány v rámci této skupiny
společností. Předávání se zpravidla zakládá na smlouvě o zpracování osobních údajů. V jiných případech
předání, např. pro analýzu statistických souhrnných údajů pro účely průzkumu trhu, je právním
základem pro předání čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž náš oprávněný zájem je efektivní koncepce
našich procesů a nabídek.
Údaje budou předávány pouze, pokud je to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů, např. v
kontextu správy našeho kanálu prostřednictvím řádně pověřené agentury.
Chtěli bychom podotknout, že údaje zpracovávané při použití platforem sociálních médií a sítí mohou
být potenciálně zpracovány mimo Evropský hospodářský prostor. V těchto případech zajistíme, aby
před předáním Vašich osobních údajů byla u jejich příjemce zavedena adekvátní úroveň ochrany údajů
srovnatelná se standardy platnými v rámci EU. Toho lze dosáhnout například prostřednictvím
standardizovaných smluv EU nebo závazných korporátních pravidel nebo zvláštních smluv, kterými
může být společnost vázána.
Výmaz údajů (doba uložení)
Vaše údaje zpracováváme na našich systémech v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů
nebo pokud existují zákonné povinnosti pro uchování údajů. Vaše údaje budou vymazány neprodleně
po uplynutí této doby.
Vaše práva
Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte také níže uvedená další práva,
pokud jsou splněny příslušné právní požadavky:


Právo na informace o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uchovávány, v souladu s čl. 15
GDPR (právo na přístup k osobním údajům)



Právo na opravu nepřesných údajů nebo na doplnění neúplných osobních údajů v souladu s čl.
16 GDPR



Právo na výmaz Vašich údajů, které jsou u nás uchovávány, v souladu s čl. 17 GDPR, pokud není
třeba dodržet jiné povinnosti uchování údajů vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy nebo jiné
právní povinnosti nebo práva odůvodňující další uchování údajů



Právo na omezení zpracování Vašich údajů v souladu s čl. 18 GDPR



Právo na přenositelnost v souladu s čl. 20 GDPR



Právo podat stížnost u dozorového orgánu

V souladu s podmínkami čl. 21 odst. 1 GDPR lze proti zpracování údajů vznést námitku z důvodů
vyplývajících z konkrétní situace subjektu údajů.
Výše uvedené obecné právo vznést námitku se vztahuje na veškeré účely zpracování popsané v těchto
podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
nebo pro účely přímého marketingu.

