PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V tomto Prohlášení uvádíme podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů poskytnutých na
těchto stránkách nebo v rámci účtu (dále již jen „médium“) ve společnosti Moët Hennessy Czech
Republic, která je zapsaná v České republice se sídlem Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha.
Provozovatel respektuje váš zájem o ochranu vašich citlivých osobních údajů. Tím, že poskytnete své
osobní údaje, souhlasíte s jejich využíváním, analýzou a případně poskytnutím dle níže uvedených
podmínek, které doplňují Prohlášení o ochraně osobních údajů platformy, na níž je médium
provozováno. Toto Prohlášení nemá žádný vliv na Prohlášení o ochraně osobních údajů platformy, na
níž je médium provozováno a není zamýšleno jako protiváha nebo náhrada.
OBECNÉ INFORMACE

1.

Za podmínek Prohlášení o ochraně osobních údajů platformy, na níž je médium provozováno, může
provozovatel pomocí média shromažďovat od uživatelů osobní údaje, zejména ve vztahu
k informacím, dokumentům nebo požadavkům na služby nebo odběru konkrétních služeb.
PRÁVO PŘÍSTUPU, OPRAVY A VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO NESOUHLASU
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo je opravovat nebo nechat vymazat a právo
nesouhlasit s jejich zpracováním provozovatelem. Toto právo můžete uplatnit kdykoliv písemným
prohlášením na tuto adresu: Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha, nebo elektronickou poštou na:
julmanova@moet-hennessy.com
SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.

3.1 Účel shromažďování osobních údajů
Provozovatel má právo shromažďovat vaše osobní údaje poskytnuté na médium pro níže uvedené
účely:
Informování o provozovateli a jeho aktivitách a s vaším souhlasem k reklamním a
obchodním sdělením;
Statistika, rozbor a analýza, marketing, zlepšování funkcí média, produktů a služeb
provozovatele.
3.2 Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje se uchovávají po dobu nutnou vzhledem k účelu, pro nějž byly shromážděna. Všechny
osobní údaje jsou fyzicky zlikvidovány nejpozději po uplynutí dvanácti (12) měsíců.
3.3 Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů je provozovatel. Provozovatel může poskytnout vaše osobní údaje třetím
stranám za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
-

dali jste souhlas s poskytnutím svých osobních údajů třetí straně a/nebo
provozovatel sdílí tyto osobní údaje s třetími stranami za účelem poskytnutí produktů či
služeb, které jste si objednali, a/nebo
provozovateli je soudem nebo správním orgánem nařízeno poskytnutí osobních údajů.

Za účelem (i) technické správy uložení vašich osobních údajů a (ii) manipulace s vašimi osobními
údaji mohou být vaše osobní údaje uloženy v centrální databázi na serverech poskytovatele
provozovatele.
3.4 Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel věnuje veškeré úsilí účinným opatřením v zájmu bezpečnosti a ochrany osobních údajů,
jejichž cílem je zamezit třetím stranám ve změně, porušení, zničení nebo nepovolenému přístupu
k těmto údajům.
Provozovatel však není odpovědný za eliminaci každého jednotlivého rizika, které se pojí s užíváním
internetu, a varuje uživatele média, že využívání internetu v sobě nese další potenciální rizika.
5.

ZMĚNY

Provozovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení kdykoliv změnit. Budeme se snažit informovat
uživatele o případných změnách, buďto formou hlášení na médiu nebo rozesíláním zprávám
adresným způsobem.
6.

OCHRANA MLADISTVÝCH

Přístup na médium se řídí Všeobecnými podmínkami. Provozovatel neshromažďuje informace o
osobách, které jsou mladistvé, tj. nedosahují zákonného věkového limitu pro konzumaci a/nebo nákup
alkoholu v dané zemi pobytu.

