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Pravidla ochrany osobních údajů 
 
Datum účinnosti: 1. září 2019 
 
Tato Pravidla ochrany osobních údajů / dále jen:  "Pravidla") zahrnují to, že společnost AMC Networks Central 
Europe Kft. (dále jen: „AMC” nebo formulace v množném čísle, v první osobě) shromažďuje osobní údaje 
od uživatele (dále jen „Vy“ nebo společně:  „Uživatelé“),  jakož i to, na jaké účely je shromažďuje, jak používá 
a poskytuje tyto údaje.  Tato Pravidla obsahují informace i o tom, jaká rozhodnutí mohou Uživatelé učinit ve 
vztahu k osobním údajům, které shromažďujeme.  Tato Pravidla jsou součástí podmínek webové stránky, 
aplikace, služby, výherní hry nebo propagace, které Uživatel používá nebo se na nich podílí.  
 

HLAVNÍ BODY PRAVIDEL 
 
 1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ? 
Odpovědným správcem je AMC, celým názvem AMC Networks Central Europe Kft., Se sídlem: Budapešť 
1139, Lomb u.  21-25.  Ve věcech ochrany údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese 
dpo@amcnetworks.com.  
 
2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 
Neposkytujte své osobní údaje, je-li Vám méně než 15 let.  Shromažďujeme pouze údaje, potřebné k tomu, 
abychom Vám mohli umožnit přístup k našim službám, účast na výherních hrách nebo propagačních akcích, 
váš přístup k našim webovým stránkám a k našim profilům na sociálních sítích atd.  Povinné údaje jsou 
označeny. Po přihlášení do našeho systému automaticky shromažďujeme údaje o zařízeních, skrze které se 
přihlásíte, a o Vašich aktivitách na našich stránkách.  Můžeme také shromažďovat informace prostřednictvím 
veřejných sociálních sítí nebo jiných platforem, jakož i anonymní informace, které neumožňují Vaši 
identifikaci.  
 
3. JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME? 
Údaje, které shromažďujeme, používáme hlavně na to, abychom Vám mohli umožnit přístup k požadovaným 
službám a k účasti na výherních hrách nebo propagačních akcích, a abychom Vám mohli nabídnout naše 
produkty, služby a věrnostní program obecně, respektive abychom mohli následně zpracovat a využít dané 
údaje k zasílání oznámení ušitých na míru právě Vám. 
 
4. PROČ ZPRACUJEME VAŠE ÚDAJE? 
Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem splnění podmínek týkajících se našeho vztahu s Vámi: cílem 
poskytnout vám zboží nebo služby včetně věrnostního klubu, respektive umožnit Vaši účast na našich 
propagačních akcích.  Na základě našich oprávněných zájmů můžeme zpracovat vaše údaje i za účelem 
vývoje našich služeb, můžeme anonymizovat údaje, nebo vám můžeme zaslat personalizované informace o 
požadovaných službách, které by vás mohly zajímat.   S vaším souhlasem zpracujeme i geografické 
lokalizační údaje a zavedeme reklamní aktivity spojené s některými sektory činnosti.  Souhlas lze kdykoli 
zrušit.  
 
5. JAK POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE I MIMO 
EVROPSKOU UNII? 
Vaše osobní údaje budou poskytovány důvěryhodným třetím stranám, v rozsahu potřebném pro podporu a 
řízení našich činností, pouze na vedlejší nebo technické účely, nebo abychom Vám zaslali naše obchodní 
informace.  Vaše osobní údaje budou poskytnuty i dceřiným společnostem, přidruženým podnikům a 
partnerům ve společném podniku.  Můžeme poskytovat údaje i v souvislosti s prodejem nebo jiným převodem 
naší společnosti nebo našeho majetku.  Údaje můžeme poskytovat v rozsahu nezbytném pro splnění 
zákonných požadavků, na ochranu našich vlastních práv a majetku, jakož i práv a majetku jiných osob a 
abychom zachovali bezpečnost.  Činnosti související se zpracováním údajů můžeme provádět i mimo 
Evropský hospodářský prostor, zejména ve Spojených státech, ale na ochranu údajů podnikáme kroky, které 
vyžadují právní předpisy EU.  
 
6. JAK MŮŽETE UPLATŇOVAT VAŠE PRÁVA? 
Chcete-li uplatňovat vaše práva týkající se přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravy, vymazání, 
omezení jejich používání, poskytování nebo omezení jejich zpracování, respektive chcete-li uplatňovat právo 
na odvolání svého souhlasu, zašlete nám e-mail na adresu: dpo@amcnetworks.com. Můžeme vás požádat o 
ověření vaší identity. Máte také právo podat stížnost místnímu orgánu pro ochranu údajů.  
 



  
   

7. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME ÚDAJE? 
Do té doby, dokud nerozhodnete jinak a jsme přesvědčeni o jejich správnosti, dokud je to nezbytné pro 
splnění cílů uvedených v těchto Pravidlech a/nebo pokud to vyžaduje platný zákon.  
 
 

DALŠÍ INFORMACE O PRAVIDLECH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Tato Pravidla ochrany osobních údajů (dále jen: „Pravidla“) zahrnují to, že společnost AMC Networks Central 
Europe Kft. (dále jen: „AMC” nebo formulace v množném čísle, v první osobě) shromažďuje osobní údaje 
od uživatele (dále jen „Vy“, nebo společně:  „Uživatelé“),  jakož i to, na jaké účely je shromažďuje, používá a 
kam poskytuje tyto údaje. Tato Pravidla obsahují informace i o tom, jaká rozhodnutí mohou Uživatelé učinit ve 
vztahu k osobním údajům, které shromažďuje. Tato Pravidla jsou součástí podmínek webové stránky, 
aplikace, služby, výherní hry nebo propagace, které Uživatel organizuje nebo se na nich podílí.  
 
Tato pravidla se nevztahují na osobní údaje, které shromažďujeme, když se Uživatel (é) zaregistruje (jí) do 
věrnostního klubu kteréhokoliv z našich stanic, aby mohli využívat výhod aktivit, které jsou v nich k dispozici, 
nebo když používají, přistupují, stahují nebo jakýmkoli jiným způsobem vstoupí do interakce s jakoukoli 
aplikací AMC, mobilní aplikací, hrou, losováním cen, produktem, službou, webovou stránkou nebo jakoukoli 
jinou platformou, na níž jsou tato Pravidla k dispozici, včetně aplikací, které zpřístupníme na stránkách nebo 
platformách třetích stran, za předpokladu, že je z důvodu používání aplikace sdílíme s vámi (dále společně: 
„Služby“) nebo (ii) se přihlásí na jakoukoliv výherní hru a/nebo propagační akci organizovanou AMC (dále 
společně:  „Propagační akce“).  Tato Pravidla se nevztahují na osobní údaje, které shromažďuje nezávisle 
od Služeb nebo od přihlášení na Propagační akce. Tato Pravidla platí bez ohledu na to, zda používáte 
Služby, nebo se přihlásíte na Propagační akce prostřednictvím osobního počítače, mobilního zařízení, herní 
konzoly nebo jiného zařízení nebo nástroje. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Pravidel, nevyužívejte 
prosím Služby, respektive se nezaregistrujte na Propagační akce. 
 
1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ? 
 
Zpracování vašich dat provádí společnost AMC (Správce). Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v 
následující tabulce: 
 

Název společnosti: AMC Networks Central Europe Kft. 

Sídlo: Budapešť 1139, Lomb u 21-25 

Země registrace: Maďarsko 

Telefonní číslo: +36 1 236 9100 

Kontaktní údaje pověřence 
pro ochranu osobních 
údajů 

Pověřenec EU pro ochranu osobních údajů 
Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon 
28224 Madrid – ŠPANĚLSKO – dpo@amcnetworks.com 

 
2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 
 
Bez výslovného souhlasu jejich zákonných zástupců neshromažďujeme údaje o uživatelích, kteří ještě 
nedovršili věk 15 (patnáct) let. Proto Služby mají používat a na Propagační akce se zaregistrovat jen ti 
Uživatelé, kterým již 15 (patnáct) let bylo.  Pokud se dozvíme, že je Uživateli méně než 15 (patnáct) let a jeho 
příslušní zástupci neposkytli dané zplnomocnění, okamžitě odstraníme veškeré informace týkající se jeho 
účtu.  
 
O Uživatelích, kterým již bylo 15 (patnáct) let, shromažďujeme následující typy osobních údajů: 
 
ÚDAJE POSKYTOVANÉ UŽIVATELI:  Shromažďujeme Vámi poskytované osobní údaje.  Například při 
vytváření uživatelského profilu potřebného k přihlášení do Služby nebo na Propagační akce, můžeme požádat 
o poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fyzická adresa včetně 
PSČ, Vámi zadané heslo a poskytovatel televizního vysílání.   Při personalizaci vašeho uživatelského profilu a 
při používání funkcí Služeb shromažďujeme údaje, které nám dobrovolně poskytnete, a můžeme také 
požádat o volitelné informace, které vám pomohou používat Službu, například profilovou fotografii a datum 



  
   

narozenin.  Kromě toho shromažďujeme informace, které poskytnete dobrovolně v jakémkoliv příspěvku, 
komentáři nebo fóru, které se týkají Služby, včetně osobních zpráv odeslaných ostatním uživatelům Služby a 
jakýchkoliv dalších informací poskytnutých při registraci na Propagační akci. Pokud nám pošlete e-mail, 
budeme shromažďovat informace o vaší e-mailové adrese a úplném obsahu vašeho e-mailu, včetně 
přiložených souborů a dalších informací, které s námi sdílíte.  
 
ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ AUTOMATICKY Z VAŠICH NÁSTROJŮ: Při využití naší Služby, můžeme 
shromažďovat údaje o zařízení, které používáte pro přístup k Službám, včetně následujících: model 
hardwaru, operační systém a verze, IP adresa a další jedinečné identifikátory zařízení (MAC), informace o 
mobilní síti a informace týkající se interakce mezi zařízením a naší Službou nebo Propagační akcí. 
Shromažďujeme informace i o tom, jak využíváte naše Služby, včetně času přístupu, typu prohlížeče a jazyka. 
Tyto údaje můžeme používat samostatně nebo v souhrnné formě, jako statistickou míru, ale ne způsobem, 
který umožní identifikovat vaši osobu. Tento typ dat nám umožňuje získat informace o tom, jak často 
jednotlivci používají části Služeb nebo Propagačních akcí a pak je můžeme analyzovat a rozvíjet.  Na 
shromažďování těchto údajů používáme soubory cookie a webové signály a později se mohou používat i jiné 
podobné technologie. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak automaticky přijímáme a zaznamenáváme 
údaje při interakci se Službami nebo Propagačními akcemi, přečtěte si naše Zásady používání souborů 
cookie.  Tato Pravidla zahrnují pouze způsob, jakým naše společnost používá soubory cookie.  Naše Zásady 
používání souborů cookie však poskytují i informace o způsobu kontroly používání souborů cookie třetími 
stranami. 
 
ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ Z JINÝCH ZDROJŮ: V rozsahu povoleném platnými zákony můžeme 
shromažďovat osobní údaje o Uživatelích z jiných zdrojů, jako jsou například sociální sítě třetích stran a 
pracovní platformy. Osobní údaje shromážděné z těchto zdrojů budou záviset od ochrany osobních údajů, 
kterou si Uživatel zvolí pro konkrétní platformu, jakož i od zásad a postupů ochrany osobních údajů třetích 
stran, respektive od platných zákonů.  Zkontrolujte zásady a nastavení ochrany osobních údajů pro platformy, 
které používáte. Vaši oprávněnost můžeme ověřit i v rozsahu povoleném zákonem. Osobní údaje 
shromážděné z těchto platforem zpracujeme v souladu s ustanoveními těchto Pravidel.  Pokud je to náš 
oprávněný zájem, můžeme také shromažďovat veřejně dostupné údaje Uživatele v závislosti od platných 
právních předpisů.  Údaje shromážděné z těchto zdrojů mohou obsahovat jméno, kontaktní systémy, zájmy, 
kontaktní informace a zobrazené obsahy, které můžeme legitimně použít na podporu vytvoření vašeho 
profesionálního profilu. 
 
ÚDAJE O POLOZE:  Můžeme shromažďovat různé údaje o Vaší aktuální poloze, včetně obecných údajů, 
jako jsou město, stát a/nebo poštovní směrovací číslo příslušející k vaší IP adrese, a pokud s tím souhlasíte, 
konkrétnější údaje o poloze poskytnuté funkcí GPS mobilních zařízení používaných na přístup k Službám 
nebo Propagačním akcím.  Takové údaje o poloze lze použít k personalizaci Služeb a Propagačních akcí 
včetně vám zobrazených reklam.  Pokud například podle vámi zadaného poštovního směrovacího čísla 
bydlíte v Praze, Služby a Propagační akce můžeme přizpůsobit tak, aby obsahovaly informace, funkce a 
reklamy související s Prahou. Pro tento účel můžeme sdílet vaše údaje o poloze s našimi podniky, zástupci, 
dodavateli nebo inzerenty.  Další informace o tom, jak kontrolovat automatické shromažďování údajů o poloze 
dostupných prostřednictvím mobilních zařízení, jsou uvedeny v části 6 těchto Pravidel.  
 
ÚDAJE ZE SÍTÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ A ÚDAJE POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN: Můžeme 
shromažďovat informace o Vás nebo o Vašem využívání Služeb nebo vaší účasti na Propagačních akcích od 
třetích stran a zdrojů, jako jsou například naši dodavatelé, včetně poskytovatelů webhostingu, poskytovatelů 
analýzy nebo inzerentů.  Můžete nám povolit přístup k vašim údajům, včetně osobních údajů pocházejících ze 
služeb poskytovaných třetími stranami, jako jsou například sítě sociálních médií.  Například, abyste měli 
přístup ke Službám, může být nutné, abyste propojili svůj účet na Facebooku se Službami, což nám umožní 
shromažďovat údaje z vašeho účtu na Facebooku, jsou to například: přátelé a kontakty, profilová fotografie, 
datum narození, pohlaví nebo údaje a další informace související s profilem a další informace, které jste 
nastavili tak, aby byly viditelné pro všechny na Facebooku (nebo na jiné podobné platformě, provozované třetí 
stranou). Údaje shromažďované ze služeb poskytovaných třetími stranami závisí na nastavení účtu/ochrany 
osobních údajů u třetích stran, a zásad ochrany osobních údajů třetích stran.  Proto si tato pravidla 
zkontrolujte a své předvolby upravte podle vlastních preferencí. Když k Službám nebo Propagačním akcím 
máte přístup prostřednictvím sítí sociálních médií nebo jiných platforem provozovaných třetími stranami, 
povolujete pro AMC shromažďovat, uchovávat a používat tyto údaje a obsahy v souladu s těmito Pravidly.  
Když spojíme nebo agregujeme údaje získané z jiných zdrojů s osobními informacemi shromážděnými 
prostřednictvím Služeb nebo Propagačních akcií, agregované údaje budeme zpracovat jako osobní údaje v 



  
   

souladu s těmito Pravidly.  Prosím, berte v úvahu, že na údaje poskytované třetími stranami se mohou 
vztahovat i zásady ochrany osobních údajů třetích stran. 
 
ÚDAJE O PLATBĚ:  Když si zakoupíte produkt nebo službu prostřednictvím Služeb, naši zpracovatelé plateb 
třetí strany sbírají fakturační a finanční informace, které jsou potřebné ke zpracování vašich poplatků.  Může 
to být vaše poštovní adresa, e-mailová adresa a vaše finanční údaje. AMC neshromažďuje ani neukládá 
finanční informace, jako jsou čísla kreditních karet. Zpracovatelé plateb třetí strany AMC však s námi mohou 
za účelem splnění objednávky sdílet nefinanční informace související s vašimi nákupy, jako je například vaše 
jméno, adresa dodání a zakoupené položky. 
 
SOUHRNNÉ A/NEBO ANONYMNÍ ÚDAJE:  Některé údaje shromážděné od Uživatelů můžeme agregovat 
nebo anonymizovat, aby Uživatelé nebyli identifikovatelní. 
 
3. JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME? 
 
Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:  
 

a) Zpracování konkrétní služby nebo Propagační akce, ke které Uživatel poskytl údaje;  
b) Přístup uživatelů k současným nebo budoucím Službám a Propagačním akcím; 
c) Udržování kontaktů s Uživatelem za účelem poskytování informací o Službách a/nebo Propagačních 

akcích (ne marketingová komunikace), včetně kontaktů udržovaných prostřednictvím e-mailu, 
textových zpráv, sociálních médií, pošty a telefonu;  

d) za účelem poskytování, udržování, ochrany, vývoje a zlepšování Služeb, včetně využívání statistické 
analýzy ke zlepšení uživatelských zkušeností; 

e) na základě písmen (f) a (g), za účelem personalizace obsahů a reklam přijímaných od našich 
důvěryhodných partnerů; 

f) v závislosti od vašeho souhlasu, abychom vám prostřednictvím e-mailu, textové zprávy nebo 
sociálních médií poskytli dodatečné informace, příležitosti, reklamy a funkce v souvislosti s našimi 
a/nebo Propagačními akcemi, na které jste se přihlásili 

g) za předpokladu, že dáte svůj souhlas se shromažďováním vašich osobních údajů, abychom k našim 
Službám a/nebo propagačních akcí, na které jste se přihlásili, poskytli další, nesouvisející informace, 
příležitosti, reklamy a funkce prostřednictvím e-mailu, textové zprávy nebo sociálních médií; nebo 
abychom vám stejným způsobem nabízeli další informace, příležitosti, propagační akce a funkce od 
našich partnerů nebo inzerentů v těchto odvětvích: oblečení, šperky, umění a ceny v oblasti 
zábavního průmyslu, zábavní průmysl a vědomostní hry, filmy, krása a kosmetika, výstavba a údržba, 
obchodní a průmyslový tisk, energetika, průmyslové výrobky a výroba, správa kanceláří a objektů, 
počítače a spotřební elektronika, stravování a noční život, rodina a komunita, astrologie a horoskop, 
okultní a paranormální jevy, účetnictví a audit, podnikové finance, úvěry a poskytování úvěrů, granty, 
stipendium a finanční podpora, investice, jídlo a potraviny, biotechnologie a léčiva, zdravotní stav a 
zdravotní problémy, výživa a strava, koníčky a volný čas, domov a zahrada, název domény a 
registrace názvu domény, plány internetových služeb, web design a vývoj, práce a vzdělávání, 
zpravodajství, média a publikace, události a dary, nemovitosti, sport a fitness, telefonní hovory, 
cestování a turistika, vozidla, advokáti a advokátní kanceláře; a  

h) za účelem zobrazování personalizovaných reklam týkajících se Služby uvedené v písmenech (f) a (g), 
pokud souhlasíte například s používáním souborů cookie, jak je popsáno v Zásadách používání 
souborů cookie;  

 
4. PROČ ZPRACUJEME VAŠE ÚDAJE? 
 
Zpracováním vašich osobních údajů sledujeme prvořadý cíl splnění podmínek upravujících Uživatelem 
požadovanou konkrétní Službu nebo Propagační akci.  Kromě toho, v konkrétním případě, kdy je Uživatel 
registrován ve věrnostním klubu, AMC ho informuje o všech novinkách, aktivitách nebo propagačních akcích, 
o které informace Uživatel požádal v žádosti o členství v klubu. Kromě toho oprávněný zájem AMC má 
přednost při provádění určených činností, včetně, ale ne výlučně je to poskytování pomoci při statistických 
analýzách, vzorků spojených s využitím Služeb nebo přihlášení na Propagační akce, jakož i zasílání 
oznámení o obsazích, propagačních akcích a propagačních činnostech, pokud jsou spojené se Službami, 
které využívá Uživatel, nebo s Propagačními akcemi, kterých se Uživatel účastní. Zasílání oznámení zahrnuje 
vypracování obchodního profilu Uživatele s cílem poskytnout Uživateli pouze oznámení, které odpovídají jeho 
určenému vkusu nebo zájmu. Dalším účelem zpracování údajů je dodržování platných zákonů, v rozsahu 
požadovaném zákonem.  



  
   

 
Se souhlasem Uživatelů zpracujeme i jejich geografické lokalizační údaje shromážděné prostřednictvím jejich 
mobilních zařízení, za účelem provádění komerčních aktivit v souladu s písmeny (g) a (h) bodu 3 výše, včetně 
personalizace obsahů pro účely vytváření profilu.   Uživatel k Službám a Propagačním akcím má přístup i 
tehdy, jestliže neposkytl k tomu svůj souhlas, respektive svůj souhlas může kdykoliv odvolat. 
 
5. JAK POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
 
Osobní údaje Uživatele poskytujeme pouze následujícím způsobem.  
 
NA ZÁKLADĚ SOUHLASU UŽIVATELE: Údaje uživatelů poskytneme pouze v případě, kdy o to požádají, 
nebo jinak dají zmocnění na jejich poskytnutí.  V případě souhlasu můžeme našim partnerům nebo 
spolupracujícím partnerům poskytnout zejména osobní údaje - včetně obchodního profilu - v souladu s 
písmenem (g) bodu 3. 
 
SPOLEČNOSTEM PATŘÍCÍM DO SKPINY FIREM: S cílem dosáhnout cílů uvedených v bodě 4 mohou být 
Uživatelské údaje poskytnuté našim přidruženým podnikem, a dceřiným společnostem, zejména 
společnostem AMC uvedeným v příloze. 
 
SPOLEHLIVÝM PARTNERŮM: Vaše údaje můžeme poskytnout našim přidruženým podnikům a dceřiným 
společnostem v oblasti médií a zábavního průmyslu, jakož i našim partnerům ve společném podniku ve 
stejném odvětví za účelem zpracování, analýzy nebo ukládání vašich údajů v souladu s podmínkami Pravidel, 
nebo na jiné účely potřebné k poskytování Služeb a Propagačních akcií.  
 
SPOLEHLIVÝM TŘETÍM STRANÁM, JAKO POSKYTOVATELŮM SLUŽEB: Na plnění více služeb a funkcí - 
jako jsou například webhosting, technická údržba, hromadné e-maily, kurýrní služby, marketingové agentury 
atd. - používáme třetí strany.  Uživatelské údaje můžeme poskytnout těmto poskytovatelům, za předpokladu, 
že budou dodržovat povinnost zachování mlčenlivost v souladu s těmito Pravidly, dále, že třetí strany budou 
používat vaše údaje výlučně jménem a na základě pokynů naší společnosti. 
 
ÚDAJE POSKYTNUTÉ POMOCÍ TLAČÍTEK TŘETÍCH STRAN ODKAZUJÍCÍCH NA SOCIÁLNÍ MÉDIA, 
SDÍLENÉ WEBOVÝMI DOPLŇKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH VLOŽENÝCH OBSAHŮ:  Některé z 
našich Služeb zahrnují vložený obsah regulován třetí stranou pro služby, jako je například sociální sdílení, 
psaní komentářů a zobrazení videa nebo obrázků.  Když používáte tyto služby, mohou shromažďovat údaje 
od Vás, o Vás a o Vaší interakci s obsahem, včetně adresy URL právě navštívené webové stránky.  Na tuto 
aktivitu se vztahují Pravidla ochrany osobních údajů sítě nebo služeb třetí strany, jakož i vaše související 
nastavení.  Nezapomínejte, prosím, že vaši aktivitu lze sledovat i bez interakce, například aplikováním 
souborů cookie nebo podobné technologie.   Pokud je to pro vás problém, před použitím našich Služeb se 
odhlaste z těchto služeb. 
 
ZA ÚČELEM SOULADU S PRÁVNÍMI POŽADAVKY A PRO OCHRANU UŽIVATELE, NAŠÍ SPOLEČNOSTI 
A JINÝCH SUBJEKTŮ:  Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám, pokud se v dobré víře domníváme, 
že poskytnutí se vyžaduje (a) ke splnění požadavků platných právních předpisů, nebo (b) k odpovědi na 
předvolání, usnesení nebo jiné podobné opatření, které nám byly doručeny; nebo k zajištění ochrany (c) 
služeb a systémů našich vlastních nebo našich zákazníků a třetích stran. 
 
V SOUVISLOSTI S PŘEVODEM SPOLEČNOSTI:  Pokud vedeme jednání o transformaci podniku nebo o 
realizaci transformace podniku - jako je například fúze, nákup jinou společností, reorganizace nebo prodej 
některých nebo všech našich aktiv -, v rámci této transakce údaje Uživatele mohou být přeneseny v souladu s 
platným nařízením o ochraně údajů.  
 
V PŘÍPADĚ ANONYMIZOVANÝCH ÚDAJŮ: Můžeme poskytnout nebo sdílet anonymizované údaje nebo 
údaje, které jsou jinak nevhodné pro vaši identifikaci nebo které zveřejňujete, například veřejné informace o 
vašem uživatelském profilu.   Můžeme například vytvářet údaje o uživatelích Služeb prostřednictvím 
anonymizace, což znemožňuje vaši individuální identifikaci pro žádnou stranu.   Tato Pravidla nás žádným 
způsobem neomezují v používání nebo poskytování anonymních údajů a vyhrazujeme si právo tyto informace 
používat a sdílet s našimi partnery, inzerenty a jinými třetími stranami, jak to uznáme za vhodné.  
 
MEZINÁRODNÍ PŘENOSY: Pokud jste evropský občan, vezměte v úvahu, že při zpracovávání vašich 
osobních údajů můžeme přenést vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, včetně i zemí, které 



  
   

v současnosti neposkytují dostatečnou ochranu osobních údajů (zejména Spojené státy).  Tyto přenosy dat 
usnadňují zpracování osobních údajů, jak je definováno výše. Když přenášíme osobní údaje do těchto zemí, 
zavedeme dostatečné záruky (například všeobecné smluvní podmínky schválené Evropskou komisí) v 
souladu s platnými právními požadavky.  Pokud chcete získat více informací o použitých zárukách, obraťte se 
na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
6. JAK MŮŽETE UPLATŇOVAT VAŠE PRÁVA? 
 
AMC poskytuje nástroje na nastavení účtu pro Uživatele, kterými mohou zpracovat své údaje. 
 
UPLATŇOVÁNÍ PRÁV: Kromě toho jste vždy oprávněn uplatňovat určitá práva související s vašimi osobními 
údaji v závislosti od místních právních předpisů a okolností zpracování údajů. Tato práva zahrnují: 
 

a) Přístup k osobním údajům, které zpracujeme; 
b) Žádost o opravu nebo vymazání chybných nebo nepřesných osobních údajů; 
c) Žádost o vymazání vašich osobních údajů, například v případě, kdy údaje již nejsou potřebné pro 

účely, pro které byly shromážděny;  
d) Žádost o omezení zpracování údajů týkající se osobních údajů (například po dobu provedení 

vyšetřování správnosti osobních údajů, které vedeme v důsledku oznámení o nepřesnosti údajů); 
e) Žádost o přenositelnost údajů, týkající se vašich osobních údajů (to znamená zajištění kopie určitých 

osobních údajů ve strukturovaném formátu, za účelem přenosu do jiné organizace); 
f) Protest proti zpracování osobních údajů v případech, kdy je základem zpracování údajů náš 

oprávněný zájem.  V těchto případech budeme muset ukončit zpracování osobních údajů; 
g) Odvolání souhlasu na zpracování osobních údajů; a 
h) Podání nároku místnímu orgánu pro ochranu údajů. 

 
Uživatelé mohou tyto svá práva uplatňovat ověřením své totožnosti, tj. zasláním kopie svého průkazu 
totožnosti nebo jiného rovnocenného dokumentu na e-mailovou adresu dpo@amcnetworks.com nebo na 
adresu  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest 1139, Lomb u 21-25.  
 
COOKIES. Můžete odmítnout, abychom vám poslali jakýkoliv propagační materiál podle vašich zájmů.  Více 
informací o našich propagačních materiálech a způsobu odmítnutí najdete v našich Zásadách používání 
souborů cookie.  Můžete také zakázat soubory cookie.  V našich Zásadách používání souborů cookie můžete 
najít více informací o souborech cookie, jak je používat a jak je zakázat 
 
OBCHODNÍ INFORMACE.  Můžete kdykoli požádat o ukončení našich reklamních zásilek.  Když vám 
zašleme propagační informace, můžete uvést, že si nepřejete dostávat od nás další propagační informace a 
máte možnost tyto informace odmítnout; můžete to udělat podle pokynů na odhlášení v propagačním emailu, 
nebo nás kontaktujte přímo na adrese dpo@amcnetworks.com. Přestože jste nás informovali o vašich 
preferencích v souvislosti s e-mailovým marketingem, můžeme vám i nadále posílat kontaktní a/nebo 
transakční (ne marketingové) e-mailové zprávy v ohledu Služeb a Propagačních akcí, včetně např. 
administrativních potvrzení nebo oznámení o našich Službách a Propagačních akcích, pokud vám tímto 
způsobem posíláme oznámení. 
 
GEOGRAFICKÉ URČENÍ POLOHY Pokud máte přístup k Službám z mobilního zařízení nebo prostřednictvím 
něho zaregistrujete na Propagační akce a nechcete, aby nám zařízení posílalo informace o sledování polohy, 
nepovolte, aby zařízení sdílelo s námi tyto informace, nebo vypněte v zařízení GPS nebo jinou funkci 
sledování polohy, pokud je to možné. Pokyny na způsob vypnutí funkce GPS nebo jiné funkce sledování 
polohy by měl poskytnout výrobce zařízení. Pokud jste se již dříve souhlasili se shromažďováním údajů o vaší 
poloze, následně můžete kdykoli zrušit shromažďování údajů; pokud to chcete udělat, změňte své předvolby v 
mobilním zařízení, nebo podle kroků standardního procesu odstranění aplikací odstraňte aplikaci z mobilního 
zařízení. 
 
7. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME ÚDAJE? 
 
Vaše osobní údaje (i) uchováváme po dobu platnosti Služeb a/nebo Propagačních akcí, následně (ii) po dobu 
potřebnou ke splnění zákonných nebo regulačních požadavků nebo po dobu potřebnou k plnění cílů 
uvedených v těchto Pravidlech. Při definování příslušného období uchovávání bereme v úvahu výše uvedené 
cíle, jakož i promlčecí lhůtu platnou ve vaší zemi bydliště pro podání a ochranu právních nároků, jakož i naše 
vlastní právní a regulační povinnosti. 



  
   

 
8. OSTATNÍ OTÁZKY 
 
ZMĚNY A DOPLNĚNÍ PRAVIDEL Tato Pravidla můžeme čas od času změnit. V případě změny Pravidel vás 
upozorníme zveřejněním aktualizovaných Pravidel úpravou „Data účinnosti“ na začátku dokumentu.  Pokud 
Služby využíváte po zveřejnění „Data účinnosti“ nebo se zaregistrujete na Propagační akce, souhlasíte s 
aktuální verzí těchto Pravidel, včetně jakýchkoliv změn před zveřejněným „Datem účinnosti“.  O jakýchkoli 
podstatných změnách v těchto Pravidlech Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu a v případě 
potřeby vás požádáme o váš souhlas.  Doporučujeme vám, abyste si vždy prostudovali Pravidla, když 
používáte naše Služby nebo se registrujete na naše Propagační akce, tak můžete mít aktuální informace o 
našich informačních postupech a možnostech výběru, které máte k dispozici. 
 
ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.  Odkazy na webové stránky třetích stran mohou být 
přístupné prostřednictvím Služeb.  Kliknutím na takové reklamy a odkazy vás přesměrujeme na webovou 
stránku nebo aplikaci třetí strany.  Nejsme odpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo za obsah 
těchto webových stránek. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek podléhají 
Pravidlům ochrany osobních údajů příslušných webových stránek; tato Pravidla se na ně nevztahují. 
Doporučujeme vám přečíst si Prohlášení o ochraně osobních údajů každé webové stránky a aplikace, které 
navštívíte nebo které používáte. Tato Pravidla se vztahují pouze na osobní údaje, které shromažďujeme 
prostřednictvím našich Služeb a Propagačních akcí, a nevztahuje se na webové stránky ani aplikace třetích 
stran.  Přístup k údajům třetích stran prostřednictvím Služeb a odkazy na jiné webové stránky nacházející se 
v Službách slouží pro vaše pohodlí, nevyjadřují náš souhlas s těmito třetími stranami, jejich produkty, 
službami, webovými stránkami a webovými stránkami nebo obsahy zveřejněnými v Službách nebo na jejich 
webových stránkách nebo webech. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zavázali jsme se k ochraně bezpečnosti Vašich údajů. Na ochranu Vašich 
údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme standardní bezpečnostní 
technologie a postupy, které jsou ve shodě se standardy odvětví.  Tato opatření splňují zákonné požadavky a 
mohou se měnit v závislosti na citlivosti shromažďovaných údajů.  
 
JINÉ JURISDIKCE:  Z vlastní iniciativy se rozhodnete za přístup k Službám a/nebo za registraci na 
Propagační akce, dále jste povinen dodržovat místní zákony, pokud platí, jakož i v rozsahu v němž platí. AMC 
může na základě vlastního uvážení kdykoliv omezit přístup ke Službám nebo k Propagačním akcím, vcelku 
nebo částečně, pro jakoukoliv osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci.  V případě porušení ochrany 
osobních údajů můžete iniciovat řízení u maďarského orgánu pro ochranu údajů a svobody informací 
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
ugyfelszolgalat@naih.hu, Fax: nebo u kteréhokoliv místního soudu s pravomocí v Maďarsku. 
 


