Politika ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 1. septembra 2019
Táto Politika ochrany osobných údajov /ďalej len: „Politika”) zahŕňa to, ako spoločnosť AMC Networks
Central Europe Kft. (ďalej len: „AMC” alebo formulácia v množnom čísle, v prvej osobe) zhromažďuje
osobné údaje od používateľa (ďalej len: „Vy“ alebo spoločne: „Používatelia“), ako aj to, na aké účely ich
zhromažďuje, ako používa a poskytuje tieto údaje. Táto Politika obsahuje informácie aj o tom, aké
rozhodnutia môžu Používatelia urobiť vo vzťahu k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme. Táto Politika je
súčasťou podmienok webovej stránky, aplikácie, služby, súťaže alebo propagácie, ktoré Používateľ používa
alebo sa na nich zúčastňuje.
HLAVNÉ BODY POLITIKY
1. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV?
Zodpovedným prevádzkovateľom je AMC, to znamená spoločnosť AMC Networks Central Europe Kft., so
sídlom: Budapest 1139, Lomb u. 21-25. Vo veciach ochrany údajov nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej
adrese dpo@amcnetworks.com.
2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Nezadávajte svoje osobné údaje, ak máte menej ako 15 rokov. Zhromažďujeme len údaje, ktoré sú potrebné,
aby sme spracovali váš prístup k našim službám, vašu účasť na súťažiach alebo propagačných akciách, váš
prístup k našim webovým stránkam a k našim platformám na sociálnych médiách, atď. Požadované údaje sú
špecificky označené. Keď sa pripojíte alebo máte prístup k našim systémom alebo sieťam, automaticky
zhromažďujeme údaje o zariadeniach, ktoré používate a o spôsobe vašej interakcie s našimi zdrojmi.
Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré ste mohli získať prostredníctvom verejných sociálnych sietí
alebo iných platforiem, ako aj anonymné informácie, ktoré neumožňujú vašu identifikáciu.
3. AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME?
Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame hlavne na to, aby sme spracovali váš prístup k požadovaným
službám, vašu účasť na súťažiach alebo propagačných akciách, ako aj na propagáciu našich produktov a
služieb vo všeobecnosti a na vytvorenie vernosti k nim, na ponuku, aby ste využili naše služby, aby ste sa
zúčastnili našich súťaží alebo propagačných akcií, resp. neskôr na spracúvanie ich využívania alebo účasti v
nich, alebo na posielanie oznámení, týkajúcich sa oblastí vášho záujmu.
4. PREČO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia podmienok týkajúcich sa nášho vzťahu s Vami: s cieľom
poskytnúť vám tovar alebo služby vrátane vernostného klubu, respektíve umožniť vašu účasť na našich
propagačných akciách. Na základe našich oprávnených záujmov môžeme spracúvať vaše údaje aj za účelom
vývoja našich služieb, môžeme anonymizovať údaje, alebo vám môžeme zaslať personalizované informácie o
požadovaných službách, ktoré by vás mohli zaujímať. S vaším súhlasom spracúvame aj geografické
lokalizačné údaje a zavádzame reklamné aktivity súvisiace s niektorými sektormi činnosti. Súhlas je možné
kedykoľvek odvolať.
5. AKO POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE AJ MIMO
EURÓPSKEJ ÚNIE?
Vaše osobné údaje budú poskytované dôveryhodným tretím stranám, v rozsahu potrebnom na podporu a
riadenie našich činností, len na vedľajšie alebo technické účely, alebo aby sme Vám zaslali naše obchodné
informácie. Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj dcérskym spoločnostiam, prepojeným podnikom a
partnerom v spoločnom podniku. Môžeme poskytovať údaje aj v súvislosti s predajom alebo iným prevodom
našej spoločnosti alebo nášho majetku. Údaje môžeme poskytovať v rozsahu, potrebnom na splnenie
zákonných požiadaviek, na ochranu našich vlastných práv a majetku, ako aj práv a majetku iných osôb a aby
sme zachovali bezpečnosť. Činnosti súvisiace so spracúvaním údajov môžeme vykonávať aj mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä v Spojených štátoch, ale na ochranu údajov podnikáme kroky,
ktoré vyžadujú právne predpisy EÚ.
6. AKO MÔŽETE VYKONAŤ VAŠE PRÁVA?
Ak chcete vykonať vaše práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom, ich opravy, vymazania,
obmedzenia ich používania, poskytovania alebo obmedzenia ich spracúvania, respektíve chcete vykonať
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právo na odvolanie svojho súhlasu, pošlite nám e-mail na adresu: dpo@amcnetworks.com. Môžeme vás
požiadať o overenie vašej identity. Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov.
7. PO AKÚ DOBU UCHOVÁVAME ÚDAJE?
Dovtedy, kým nerozhodnete inak a sme presvedčení o ich správnosti, kým je to potrebné na splnenie cieľov
uvedených v tejto Politike a/alebo pokiaľ to vyžadujú platné zákony.
ĎALŠIE INFORMÁCIE O POLITIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Táto Politika ochrany osobných údajov (ďalej len: „Politika”) zahŕňa, ako spoločnosť AMC Networks Central
Europe Kft. (ďalej len: „AMC” alebo formulácia v množnom čísle, v prvej osobe) zhromažďuje osobné
údaje od používateľa (ďalej len „Vy“, alebo spoločne: „Používatelia“), ako aj to, na aké účely ich
zhromažďuje, ako používa a poskytuje tieto údaje. Táto Politika obsahuje informácie aj o tom, aké
rozhodnutia môžu Používatelia učiniť vo vzťahu k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme. Táto Politika je
súčasťou podmienok webovej stránky, aplikácie, služby, súťaže alebo propagácie, ktoré Používateľ používa
alebo sa na nich zúčastňuje.
Táto Politika sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď sa Používateľ/-lia) zaregistruje/-jú do
vernostného klubu ktoréhokoľvek z našich kanálov, aby mohli využívať výhody aktivít, ktoré sú v nich k
dispozícii, alebo keď používajú, pristupujú, sťahujú alebo akýmkoľvek iným spôsobom vstúpia do interakcie s
akoukoľvek aplikáciou AMC, mobilnou aplikáciou, hrou, žrebovaním cien, produktom, službou, webovou
stránkou alebo akoukoľvek inou platformou, na ktorej je táto Politika k dispozícii, vrátane aplikácií, ktoré
sprístupníme na stránkach alebo platformách tretích strán, za predpokladu, že z dôvodu používania aplikácie
ich zdieľame s vami (ďalej spoločne: „Služby“) alebo (ii) sa prihlásia do akejkoľvek súťaže a/alebo
propagačnej akcie organizovanej AMC (ďalej spoločne: „Propagačné akcie”). Táto Politika sa nevzťahuje na
osobné údaje, ktoré zhromažďujeme nezávisle od Služieb alebo od prihlásenia na Propagačné akcie. Táto
Politika platí bez ohľadu na to, či používate Služby, alebo sa prihlásite do Propagačných akcií
prostredníctvom osobného počítača, mobilného zariadenia, hernej konzoly alebo iného zariadenia alebo
nástroja. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto Politiky, nevyužívajte, prosím, Služby, respektíve sa
nezaregistrujte do Propagačných akcií.
1. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV?
Spracovanie Vašich údajov vykonáva spoločnosť AMC (Prevádzkovateľ). Kontaktné údaje spoločnosti sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Obchodný názov firmy:

AMC Networks Central Europe Kft.

Sídlo:

Budapest 1139, Lomb u 21-25

Krajina registrácie:

Maďarsko

Telefónne číslo:

+36 1 236 9100

Kontaktné údaje
zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba EÚ
Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon
28224 Madrid – ŠPANIELSKO – dpo@amcnetworks.com

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Bez výslovného súhlasu ich zákonných zástupcov nezhromažďujeme údaje o Používateľoch, ktorí ešte
nemajú 15 (pätnásť) rokov. Preto Služby majú používať a do Propagačných akcií sa majú zaregistrovať len tí
Používatelia, ktorí už majú 15 (pätnásť) rokov. Ak sa dozvieme, že ktorýkoľvek používateľ má menej ako 15
(pätnásť) rokov a jeho príslušní zástupcovia neposkytli dané splnomocnenie, okamžite odstránime všetky
informácie týkajúce sa jeho účtu.
O Používateľoch, ktorí nemajú 15 (pätnásť) rokov, zhromažďujeme nasledujúce typy osobných údajov:

ÚDAJE POSKYTOVANÉ POUŽÍVATEĽMI: Zhromažďujeme vami poskytované osobné údaje. Napríklad, pri
vytváraní užívateľského profilu potrebného na prihlásenie do Služby alebo Propagačnej akcie, môžeme
požiadať o poskytnutie nasledujúcich osobných údajov: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, fyzická
adresa vrátane PSČ, vami zadané heslo a poskytovateľ televízneho vysielania. Pri personalizácii vášho
užívateľského profilu a pri používaní funkcií Služieb zhromažďujeme údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete,
a môžeme tiež požiadať o voliteľné informácie, ktoré vám pomôžu používať Službu, napríklad profilovú
fotografiu a dátum narodenia. Okrem toho zhromažďujeme informácie, ktoré poskytnete dobrovoľne v
akomkoľvek príspevku, komentári alebo fóre, ktoré sa týkajú Služby, vrátane osobných správ odoslaných
ostatným používateľom Služby a akýchkoľvek ďalších informácií, poskytnutých pri registrácii do Propagačnej
akcie. Ak nám pošlete e-mail, budeme zhromažďovať informácie o vašej e-mailovej adrese a úplnom obsahu
vášho e-mailu, vrátane priložených súborov a ďalších informácií, ktoré s nami zdieľate.
ÚDAJE ZHROMAŽDENÉ AUTOMATICKY Z VAŠICH NÁSTROJOV Keď používate naše služby, môžeme
zhromažďovať údaje o zariadení, ktoré používate na prístup k Službám, vrátane nasledujúcich: model
hardvéru, operačný systém a verzia, IP adresa a ďalšie jedinečné identifikátory zariadení (MAC), informácie o
mobilnej sieti a informácie, týkajúce sa interakcie medzi zariadením a našou Službou alebo Propagačnou
akciou. Zhromažďujeme informácie aj o tom, ako využívate naše Služby, vrátane času prístupu, typu
prehliadača a jazyka. Tieto údaje môžeme používať samostatne alebo v súhrnnej forme, ako štatistickú mieru,
ale nie spôsobom, ktorý umožní identifikovať vašu osobu. Tento typ údajov nám umožňuje získať informácie o
tom, ako často jednotlivci používajú časti Služieb alebo Propagačných akcií a tak ich môžeme analyzovať a
rozvíjať. Na zhromažďovanie týchto údajov používame súbory cookies a majáky a neskôr sa môžu používať
aj iné podobné technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako automaticky prijímame a
zaznamenávame údaje pri interakcii so Službami alebo Propagačnými akciami, prečítajte si naše Zásady
používania súborov cookies. Táto Politika zahŕňa len spôsob, akým naša spoločnosť používa súbory cookies.
Naše Zásady používania súborov cookies však poskytujú aj informácie o spôsobe kontroly používania
súborov cookies tretími stranami.

ÚDAJE ZHROMAŽDENÉ Z INÝCH ZDROJOV: V rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme
zhromažďovať osobné údaje o Používateľoch z iných zdrojov, ako sú napríklad sociálne siete tretích strán a
pracovné platformy. Osobné údaje zhromaždené z týchto zdrojov budú závisieť od ochrany osobných údajov,
ktorú si Používateľ zvolí pre konkrétnu platformu, ako aj od zásad a postupov ochrany osobných údajov
tretích strán, respektíve od platných zákonov. Skontrolujte zásady a nastavenia ochrany osobných údajov pre
platformy, ktoré používate. Vašu oprávnenosť môžeme overiť aj v rozsahu povolenom zákonom. Osobné
údaje zhromaždené z týchto platforiem spracúvame v súlade s ustanoveniami tejto Politiky. Ak je to náš
oprávnený záujem, môžeme tiež zhromažďovať verejne dostupné údaje Používateľov v závislosti od platných
právnych predpisov. Údaje zhromaždené z týchto zdrojov môžu obsahovať meno, kontaktné systémy, záujmy,
kontaktné informácie a zobrazené obsahy, ktoré môžeme legitímne použiť na podporu vytvorenia vášho
profesionálneho profilu.
ÚDAJE O POLOHE: Môžeme zhromažďovať rôzne údaje o vašej aktuálnej polohe, vrátane všeobecných
údajov, ako mesto, štát a/alebo poštové smerovacie číslo prislúchajúce k vašej IP adrese a ak s tým
súhlasíte, konkrétnejšie údaje o polohe poskytnutej funkciou GPS mobilných zariadení používaných na
prístup k Službám alebo Propagačným akciám. Takéto údaje o polohe sa môžu použiť na personalizáciu
Služieb a Propagačných akcií vrátane vám zobrazených reklám. Ak napríklad podľa vami zadaného
poštového smerovacieho čísla bývate v Madride, Služby a Propagačné akcie môžeme prispôsobiť tak, aby
obsahovali informácie, funkcie a reklamy súvisiace s Madridom. Na tento účel môžeme zdieľať vaše údaje o
polohe s našimi podnikmi, zástupcami, dodávateľmi alebo inzerentmi. Ďalšie informácie o tom, ako
kontrolovať automatické zhromažďovanie údajov o polohe, dostupných prostredníctvom mobilných zariadení,
sú uvedené v časti 6 tejto Politiky.
ÚDAJE ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ A ÚDAJE POCHÁDZAJÚCE OD TRETÍCH STRÁN: Môžeme
zhromažďovať informácie o vás alebo o vašom využívaní Služieb alebo vašej účasti na Propagačných
akciách od tretích strán a zdrojov, ako sú napríklad naši dodávatelia, vrátane poskytovateľov webhostingu,
poskytovateľov analýzy alebo inzerentov. Môžete nám povoliť prístup k vašim údajom, vrátane osobných
údajov pochádzajúcich zo služieb poskytovaných tretími stranami, ako sú napríklad sociálne médiá.
Napríklad, aby ste mali prístup k Službám, môže byť potrebné, aby ste prepojili svoj účet na Facebooku so
Službami, čo nám umožní zhromažďovať údaje z vášho účtu na Facebooku, sú to napríklad: priatelia a
kontakty, profilová fotografia, dátum narodenia, pohlavie alebo údaje a iné informácie súvisiace s profilom a
ďalšie informácie, ktoré ste nastavili tak, aby boli viditeľné pre všetkých na Facebooku (alebo na inej podobnej
platforme, prevádzkovanej tretou stranou). Údaje zhromažďované zo služieb poskytovaných tretími stranami

závisia od nastavení účtu/ochrany osobných údajov u tretích strán, a zásad ochrany osobných údajov tretích
strán. Preto si tieto pravidlá skontrolujte a svoje predvoľby upravte podľa vlastných preferencií. Ak máte k
Službám alebo Propagačným akciám prístup prostredníctvom sociálnych médií alebo iných platforiem
prevádzkovaných tretími stranami, povoľujete AMC zhromažďovať, uchovávať a používať tieto údaje a
obsahy v súlade s touto politikou. Keď spojíme alebo agregujeme údaje získané z iných zdrojov s osobnými
informáciami, zozbieranými prostredníctvom Služieb alebo Propagačných akcií, agregované údaje budeme
spracúvať ako osobné údaje v súlade s touto Politikou. Prosím, berte do úvahy, že na údaje poskytované
tretími stranami sa môžu vzťahovať aj zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

ÚDAJE O PLATBE: Keď si zakúpite produkt alebo službu prostredníctvom Služieb, naši spracovatelia platieb
tretej strany zbierajú fakturačné a finančné informácie, ktoré sú potrebné na spracovanie vašich poplatkov.
Môže to byť vaša poštová adresa, e-mailová adresa a vaše finančné údaje. AMC nezhromažďuje ani
neukladá finančné informácie, ako sú napríklad čísla kreditných kariet. Za účelom splnenia objednávky však
spracovatelia platieb tretej strany AMC môžu s nami zdieľať nefinančné informácie súvisiace s vašimi
nákupmi, ako je napríklad vaše meno, adresa dodania a zakúpené položky.
SÚHRNNÉ A/ALEBO ANONYMNÉ ÚDAJE: Niektoré údaje zhromaždené od Používateľov môžeme
agregovať alebo anonymizovať, aby Používatelia neboli osobne identifikovateľní.

3. AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME?
Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:
a) Spracovanie konkrétnej služby alebo Propagačnej akcie, ku ktorej Používateľ poskytol údaje;
b) Prístup používateľov k súčasným alebo budúcim Službám a Propagačným akciám;
c) Udržiavanie kontaktov s Používateľom za účelom poskytovania informácií o Službách a/alebo
Propagačných akciách (nie marketingová komunikácia), vrátane kontaktov udržiavaných
prostredníctvom e-mailu, textových správ, sociálnych médií, pošty a telefónu;
d) za účelom poskytovania, udržiavania, ochrany, vývoja a zlepšovania Služieb, vrátane využívania
štatistickej analýzy na zlepšenie užívateľských skúseností;
e) na základe písmen (f) a (g), za účelom personalizácie obsahov a reklám prijímaných od našich
dôveryhodných partnerov;
f) v závislosti od vášho súhlasu, aby sme vám prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo
sociálnych médií poskytli dodatočné informácie, príležitosti, reklamy a funkcie v súvislosti s našimi
Službami a/alebo Propagačnými akciami, na ktoré ste sa prihlásili
g) za predpokladu, že dáte svoj súhlas so zhromažďovaním vašich osobných údajov, aby sme k našim
Službám a/alebo Propagačným akciám, na ktoré ste sa prihlásili, poskytli ďalšie, nesúvisiace
informácie, príležitosti, reklamy a funkcie prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo sociálnych
médií; alebo aby sme vám rovnakým spôsobom ponúkali ďalšie informácie, príležitosti, propagačné
akcie a funkcie od našich partnerov alebo inzerentov v týchto odvetviach: oblečenie, šperky, umenie a
ceny v oblasti zábavného priemyslu, zábavný priemysel a vedomostné hry, filmy, krása a kozmetika,
výstavba a údržba, obchodná a priemyselná tlač, energetika, priemyselné výrobky a výroba, správa
kancelárií a objektov, počítače a spotrebná elektronika, stravovanie a nočný život, rodina a komunita,
astrológia a horoskop, okultné a paranormálne javy, účtovníctvo a audit, podnikové financie, úvery a
poskytovanie úverov, granty, štipendium a finančná podpora, investície, jedlo a potraviny,
biotechnológie a liečivá, zdravotný stav a zdravotné problémy, výživa a strava, koníčky a voľný čas,
domov a záhrada, názov domény a registrácia názvu domény, plány internetových služieb, web
design a vývoj, práca a vzdelávanie, spravodajstvo, médiá a publikácie, udalosti a dary,
nehnuteľnosti, šport a fitness, telefónne hovory, cestovanie a turistika, vozidlá, advokáti a advokátske
kancelárie; a
h) za účelom zobrazovanie personalizovaných reklám vzťahujúcich sa na Služby uvedené v písmenách
(f) a (g), ak súhlasíte napríklad s používaním súborov cookies, ako je opísané v Zásadách používania
súborov cookies;
4. PREČO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?
Spracúvaním vašich osobných údajov sledujeme prvoradý cieľ splnenia podmienok, upravujúcich
Používateľom požadovanú konkrétnu Službu alebo Propagačnú akciu. Okrem toho, v konkrétnom prípade,
keď je Používateľ registrovaný vo vernostnom klube, AMC ho informuje o všetkých novinkách, aktivitách
alebo propagačných akciách, o ktoré Používateľ požiadal v žiadosti o členstvo v klube. Okrem toho má
oprávnený záujem AMC prednosť pri vykonávaní určených činností, vrátane, ale nie výlučne, poskytovania
pomoci pri štatistických analýzach, vzoriek spojených s využitím Služieb alebo prihlásenia do Propagačných
akcií, ako aj zasielania oznámení o obsahoch, propagačných akciách a propagačných činnostiach, pokiaľ sú
spojené so Službami, ktoré využíva Používateľ, alebo s Propagačnými akciami, ktorých sa Používateľ
zúčastňuje. Zasielanie oznámení zahŕňa vypracovanie obchodného profilu Používateľa s cieľom poskytnúť
Používateľovi iba oznámenia, ktoré zodpovedajú jeho určenému vkusu alebo záujmom. Ďalším účelom
spracovania údajov je dodržiavanie platných zákonov, v rozsahu požadovanom zákonom.
So súhlasom Užívateľov spracúvame aj ich geografické lokalizačné údaje zhromaždené prostredníctvom ich
mobilných zariadení, za účelom vykonávania komerčných aktivít v súlade s písmenami (g) a (h) bodu 3
vyššie, vrátane personalizácie obsahov na účely vytvárania profilu. Používateľ má prístup k Službám a
Propagačným akciám aj vtedy, ak nedá k tomu svoj súhlas, respektíve svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať.
5. AKO POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje Používateľov poskytujeme len nasledujúcim spôsobom.

NA ZÁKLADE SÚHLASU POUŽÍVATEĽA: Údaje používateľov poskytneme len v prípade, keď o to
požiadajú, alebo inak dajú splnomocnenie na ich poskytnutie. V prípade súhlasu môžeme našim partnerom
alebo spolupracujúcim partnerom poskytnúť najmä osobné údaje - vrátane obchodného profilu - v súlade s
písmenom (g) bodu 3.
SPOLOČNOSTIAM PATRIACIM DO SKUPINY FIRIEM: S cieľom dosiahnuť ciele uvedené v bode 4 môžu
byť Používateľské údaje poskytnuté našim pridruženým podnikom a dcérskym spoločnostiam, najmä
spoločnostiam AMC uvedeným v prílohe.
SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM: Vaše údaje môžeme poskytnúť našim pridruženým podnikom a dcérskym
spoločnostiam v oblasti médií a zábavného priemyslu, ako aj s našim partnerom v spoločnom podniku v
rovnakom odvetví za účelom spracovania, analýzy alebo ukladania vašich údajov v súlade s podmienkami
Politiky, alebo na iné účely potrebné na poskytovanie Služieb a Propagačných akcií.

SPOĽAHLIVÝM TRETÍM STRANÁM, AKO POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB: Na plnenie viacerých služieb
a funkcií - ako sú napríklad webhosting, technická údržba, hromadné e-maily, kuriérske služby, marketingové
agentúry, atď. - používame tretie strany. Užívateľské údaje môžeme poskytnúť týmto poskytovateľom za
predpokladu, že budú dodržiavať povinnosť zachovania mlčanlivosť v súlade s touto Politikou, ďalej, že tretie
strany budú používať vaše údaje výlučne v mene a na základe pokynov našej spoločnosti.
ÚDAJE POSKYTNUTÉ POMOCOU TLAČIDIEL TRETÍCH STRÁN ODKAZUJÚCICH NA SOCIÁLNE
MÉDIÁ, ZDIEĽANÉ WEBOVÝMI DOPLNKAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM INÝCH VLOŽENÝCH
OBSAHOV: Niektoré z našich Služieb zahŕňajú vložený obsah regulovaný treťou stranou pre služby, ako je
napríklad sociálne zdieľanie, písanie komentárov a zobrazenie videa alebo obrázkov. Keď používate tieto
služby, môžu zhromažďovať údaje od vás, o vás a o vašej interakcii s obsahom, vrátane adresy URL práve
navštívenej webovej stránky. Na túto aktivitu sa vzťahuje politika ochrany osobných údajov siete alebo služieb
tretej strany, ako aj vaše súvisiace nastavenia. Nezabúdajte, prosím, že vašu aktivitu je možné sledovať aj
bez interakcie, napríklad aplikovaním súborov cookies alebo podobnej technológie. Ak je to pre vás problém,
pred použitím našich Služieb sa odhláste z týchto služieb.
ZA ÚČELOM SÚLADU S PRÁVNYMI POŽIADAVKAMI A PRE OCHRANU POUŽÍVATEĽOV, NAŠEJ
SPOLOČNOSTI A INÝCH SUBJEKTOV: Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám, ak sa v dobrej viere
domnievame, že poskytnutie sa vyžaduje (a) na splnenie požiadaviek platných právnych predpisov, alebo (b)
k odpovedi na predvolania, uznesenia alebo iné podobné opatrenia, ktoré nám boli doručené; alebo na
zabezpečenie ochrany (c) našich vlastných služieb a systémov alebo služieb a systémov našich zákazníkov a
tretích strán.
V SÚVISLOSTI S PREVODOM SPOLOČNOSTI: Ak vedieme rokovania o transformácii podniku alebo o
realizácii transformácie podniku - ako je napríklad fúzia, nákup inou spoločnosťou, reorganizácia alebo
predaj niektorých alebo všetkých našich aktív, v rámci tejto transakcie môžu byť údaje Používateľa
prenesené v súlade s platným nariadením o ochrane údajov.

V PRÍPADE ANONYMIZOVANÝCH ÚDAJOV: Môžeme poskytnúť alebo zdieľať anonymizované údaje
alebo údaje, ktoré sú inak nevhodné pre vašu identifikáciu, alebo ktoré zverejňujete, napríklad verejné
informácie o vašom užívateľskom profile. Môžeme napríklad vytvárať údaje o Používateľoch Služieb
prostredníctvom anonymizácie, čo znemožňuje vašu individuálnu identifikáciu pre akúkoľvek stranu. Táto
Politika nás žiadnym spôsobom neobmedzuje v používaní alebo poskytovaní anonymných údajov a
vyhradzujeme si právo tieto informácie používať a zdieľať s našimi partnermi, inzerentmi a inými tretími
stranami, ako to uznáme za vhodné.
MEDZINÁRODNÉ PRENOSY: Ak ste občan Európskej únie, zoberte do úvahy, že pri spracovaní vašich
osobných údajov môžeme preniesť vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor, aj vrátane
krajín, ktoré v súčasnosti neposkytujú primeranú ochranu osobných údajov (najmä v Spojených štátoch).
Tieto prenosy údajov uľahčujú spracovanie osobných údajov, ako je definované vyššie. Keď prenášame
osobné údaje do týchto krajín, zavedieme primerané záruky (ako napríklad všeobecné zmluvné podmienky
schválené Európskou komisiou) v súlade s platnými právnymi požiadavkami. Ak chcete získať viac informácií
o použitých zárukách, obráťte sa na našu zodpovednú osobu.
6. AKO MÔŽETE VYKONAŤ VAŠE PRÁVA?

AMC poskytuje nástroje na nastavenie účtu pre Používateľov, ktorými môžu spracovať svoje údaje.

VÝKON PRÁV: Okrem toho ste vždy oprávnený vykonávať určité práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi v
závislosti od miestnych právnych predpisov a okolností spracovania údajov. Tieto práva zahŕňajú:
a) Prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame;
b) Žiadosť o opravu alebo vymazanie chybných alebo nepresných osobných údajov;
c) Žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď údaje už nie sú potrebné na
účely, na ktoré boli zhromaždené;
d) Žiadosť o obmedzenie spracovania údajov týkajúceho sa osobných údajov (napríklad do vykonania
vyšetrovania správnosti osobných údajov, ktoré vedieme v dôsledku správy o nepresnosti údajov);
e) Žiadosť o prenosnosť údajov pre vaše osobné údaje (to znamená zabezpečenie kópie určitých
osobných údajov v štruktúrovanom formáte, za účelom prenosu do inej organizácie);
f) Protest proti spracovaniu osobných údajov v prípadoch, keď je základom spracovania údajov náš
oprávnený záujem. V týchto prípadoch možno budeme musieť ukončiť spracovanie osobných údajov;
g) Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov; a
h) Podanie nároku miestnemu orgánu na ochranu údajov.
Používatelia môžu tieto svoje práva vykonávať overením svojej totožnosti, t.j. zaslaním kópie svojho preukazu
totožnosti alebo iného rovnocenného dokumentu na e-mailovú adresu dpo@amcnetworks.com, alebo na
adresu AMC Networks Central Europe Kft., Budapest 1139, Lomb u 21-25.
COOKIES Môžete odmietnuť, aby sme vám poslali akýkoľvek propagačný materiál podľa vašich záujmov.
Viac informácií o našich propagačných materiáloch a spôsobe odmietnutia nájdete v našich Zásadách
používania súborov cookies. Môžete tiež zakázať súbory cookies. V našich Zásadách používania súborov
cookies môžete nájsť viac informácií o súboroch cookies, ako ich používať a ako ich zakázať.

OBCHODNÉ INFORMÁCIE. Môžete kedykoľvek požiadať o ukončenie našich reklamných zásielok. Keď
vám zašleme propagačné informácie, môžete uviesť, že si neželáte dostávať od nás ďalšie propagačné
informácie a máte možnosť tieto informácie odmietnuť; môžete to urobiť podľa pokynov na odhlásenie v
propagačnom e-maile alebo nás kontaktujte priamo na adrese dpo@amcnetworks.com. Napriek tomu, že ste
nás informovali o vašich preferenciách v súvislosti s e-mailovým marketingom, môžeme vám aj naďalej
posielať kontaktné a/alebo transakčné (nie marketingové) e-mailové správy týkajúce sa Služieb a
Propagačných akcií, napr. vrátane administratívnych potvrdení, alebo oznámení o našich Službách a
Propagačných akciách, ak vám týmto spôsobom posielame oznámenia.
GEOGRAFICKÉ URČENIE POLOHY Ak máte prístup k Službám z mobilného zariadenia alebo sa
prostredníctvom neho zaregistrujete do Propagačných akcií a nechcete, aby nám zariadenie posielalo
informácie o sledovaní polohy, nepovoľte, aby zariadenie zdieľalo s nami tieto informácie, alebo vypnite v
zariadení GPS alebo inú funkciu sledovania polohy, ak je to možné. Pokyny na spôsob vypnutia funkcie GPS
alebo inej funkcie sledovania polohy by mal poskytnúť výrobca zariadenia. Ak ste už predtým súhlasili so
zhromažďovaním údajov o vašej polohe, následne môžete zhromažďovanie údajov kedykoľvek zrušiť; ak to
chcete urobiť, zmeňte svoje predvoľby v mobilnom zariadení, alebo podľa krokov štandardného procesu
odstránenia aplikácií odstráňte aplikáciu z mobilného zariadenia.
7. PO AKÚ DOBU UCHOVÁVAME ÚDAJE?
Vaše osobné údaje (i) uchovávame po dobu platnosti Služieb a/alebo Propagačných akcií, následne (ii) po
dobu potrebnú na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek alebo po dobu potrebnú na plnenie
cieľov uvedených v tejto Politike. Pri definovaní príslušného obdobia uchovávania berieme do úvahy vyššie
uvedené ciele, ako aj premlčaciu lehotu, platnú vo vašej krajine bydliska pre podanie a ochranu právnych
nárokov, ako aj naše vlastné právne a regulačné povinnosti.
8. OSTATNÉ OTÁZKY
ZMENY A DOPLNENIA POLITIKY Túto Politiku môžeme z času na čas zmeniť a doplniť. V prípade zmeny
Politiky vás upozorníme uverejnením aktualizovanej Politiky a úpravou Dátumu účinnosti na začiatku
dokumentu. Ak Služby využívate po zverejnení „Dátumu účinnosti“ alebo sa zaregistrujete do Propagačných
akcií, súhlasíte s aktuálnou verziou tejto Politiky, vrátane akýchkoľvek zmien pred uverejneným „Dátumom
účinnosti“. O akýchkoľvek podstatných zmenách v tejto Politike vás budeme informovať prostredníctvom e-

mailu a v prípade potreby vás požiadame o váš súhlas. Odporúčame vám, aby ste si vždy preštudovali
Politiku, keď používate naše Služby alebo sa registrujete do našich Propagačných akcií, tak môžete mať
aktuálne informácie o našich informačných postupoch a možnostiach výberu, ktoré máte k dispozícii.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN. Odkazy na webové stránky tretích strán môžu byť
prístupné prostredníctvom Služieb. Kliknutím na takéto reklamy a odkazy vás presmerujeme na webovú
stránku alebo aplikáciu tretej strany. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo za
obsah týchto webových stránok. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom týchto webových stránok
podliehajú Politike ochrany osobných údajov príslušných webových stránok; táto Politika sa na ne nevzťahuje.
Odporúčame vám prečítať si Prehlásenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky a aplikácie,
ktorú navštívite alebo ktorú používate. Táto Politika sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
prostredníctvom našich Služieb a Propagačných akcií, a nevzťahuje sa na webové stránky ani aplikácie
tretích strán. Prístup k údajom tretích strán prostredníctvom Služieb a odkazy na iné webové stránky
nachádzajúce sa v Službách slúžia pre vaše pohodlie, nevyjadrujú náš súhlas s týmito tretími stranami, ich
produktmi, službami, webovými stránkami a webovými lokalitami, alebo obsahmi uverejnenými v Službách
alebo na ich webových stránkach alebo webových lokalitách.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Zaviazali sme sa k ochrane bezpečnosti vašich údajov. Na ochranu vašich
údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame štandardné bezpečnostné
technológie a postupy, ktoré sú v zhode s niekoľkými priemyselnými štandardmi. Tieto opatrenia spĺňajú
zákonné požiadavky a môžu sa meniť v závislosti od citlivosti zhromažďovaných údajov.
INÉ JURISDIKCIE: Z vlastnej iniciatívy sa rozhodnete pre prístup k Službám a/alebo pre registráciu do
Propagačných akcií, ďalej ste povinný dodržiavať miestne zákony, pokiaľ platia, ako aj v rozsahu v ktorom
platia. AMC môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť prístup k Službám alebo k
Propagačným akciám, vcelku alebo čiastočne, pre akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. V
prípade porušenia ochrany osobných údajov môžete začať konanie u maďarského orgánu pre ochranu údajov
a slobody informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, Fax: +3613911410) alebo u ktoréhokoľvek miestneho súdu s
právomocou v Maďarsku.

