
I. SPRÁVCE 

Správcem Vašich osobních údajů je Bridgestone Europe NV/SA se sídlem v Belgickém Království, 
Vlámském regionu, obci Zaventem, ul. Kleine Kloosterstraat 10, zapsaná v tamním Rejstříku podniků 
pod číslem 0441.192.820, provádějící hospodářskou činnost v České republice prostřednictvím 
pobočky, tj.: Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod ČR, Bucharova 1281/2 158 00 Praha 13-
Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Praze pod: oddíl A, 
vložka 78516, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ681469909, identifikační číslo (IČ): 06673511; 

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Ve věcech, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat Správce: 

• e-mailem: ………………. 
• poštou: : Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod ČR, Bucharova 1281/2 158 00 Praha 13-

Stodůlky (s poznámkou: „Osobní údaje”); 
• osobně v sídle polské pobočky Správce.  

III. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zpřístupnění našeho newsletteru, v případě, že se 
rozhodnete pro jeho odběr, přímého marketingu mimo Servis (pod podmínkou vyjádření souhlasu se 
zasíláním obchodních informací elektronickou cestou nebo telefonický kontakt na základě zvláštních 
předpisů). Někdy Vás také můžeme požádat o souhlas se zpracováním údajů pro jiné konkrétní účely.  

IV. PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ 

Důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je: 

• Právně odůvodněný zájem Správce, zejména:  

- zasílání newsletteru, pokud se rozhodnete pro jeho odběr, 

- přímý marketing prováděný mimo Servis - pod podmínkou vyjádření souhlasu se zasíláním 
obchodních informací elektronickou cestou nebo telefonický kontakt na základě zvláštních 
předpisů a bez tohoto dodatečného souhlasu prostřednictvím tradiční pošty,  

- vymáhání od Vás pohledávek a ochrana před takovými pohledávkami, 

• poskytování služeb elektronickou cestou v rozsahu zpřístupňování Vám obsahů 
shromažďovaných na stránkách - pak je právním důvodem zpracování nutnost zpracování kvůli 
plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou,  

• souhlas - pokud se týká 

V. PŘÍJEMCI VAŠICH ÚDAJŮ  

Správce může za účelem provádění hospodářské činnosti pověřit zpracováním Vašich osobních údajů 
svým poskytovatelům služeb, zejména včetně subjektům, které poskytují Správci IT služby, daňové a 
účetní služby, dopravní služby, marketingové služby a jiné služby nezbytné pro provádění hospodářské 
činnosti Správce a také subjektů, které se zabývají zajištěním a vymáháním pohledávek náležících 
Správci.  



VI. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu: 

• na základě právně odůvodněného zájmu pro vymáhání pohledávek - po dobu promlčecích lhůt 
pohledávek spojených s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb elektronickou cestou, 
týkající se používání Servisu, 

• na základě právně odůvodněného zájmu za účelem vedení obchodních kontaktů pro plnění 
uzavřené smlouvy - po dobu existence právního vztahu na základě takové smlouvy, 

• na základě právně odůvodněného zájmu za účelem provádění přímého marketingu mimo 
Servis a pod podmínkou vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních informací elektronickou 
cestou nebo telefonický kontakt na základě zvláštních předpisů - do momentu, kdy vznesete 
námitku vůči takovému zpracování, ne déle, než existuje jakýkoliv 
ekonomický/obchodní/věrnostní vztah mezi Vámi a Správcem (zejména, pokud jste naším 
zákazníkem nebo účastníkem jednoho z našich propagačních programů nebo internetových 
platforem), 

• pro účely plnění smlouvy - po dobu promlčecích lhůt pohledávek spojených s uzavřenou 
smlouvou nebo poskytovanou službou, jejíž jste stranou,  

• v případě existence právní povinnosti - po dobu stanovenou v těchto předpisech,  
• na základě souhlasu - do jeho odvolání, avšak ne déle, než existuje jakýkoliv 

ekonomický/obchodní/věrnostní vztah mezi Vámi a Správcem (zejména, pokud jste naším 
zákazníkem nebo účastníkem jednoho z našich propagačních programů nebo internetových 
platforem). 

 Správce navíc může uchovávat Vaše údaje kvůli prokázání, že dodržuje ustanovení o ochraně osobních 
údajů (tzv. odpovědnost).  

VII. VAŠE PRÁVA 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:  

na přístup ke svým údajům 

  

kdykoliv se můžete dozvědět, jaké údaje Správce 
zpracovává a obdržet kopii Vašich údajů 

  

na odstranění Vašich údajů 

  

jestliže zjistíte, že údaje nejsou správné nebo např. 
změníte svoje příjmení, telefonní číslo, e-mailovou 
adresu 

  



na odstranění svých údajů 

  

• jestliže Vaše údaje, které jste uvedli, už 
nebudou nutné pro účely, pro něž je 
Správce shromáždil; 

• pokud odvoláte souhlas se zpracováním 
těchto údajů a byl to jediný důvod pro 
jejich zpracování; 

• pokud vznesete námitku proti zpracování 

Vašich údajů (např. pro marketingové účely); 

• pokud se budou Vaše údaje zpracovávat v 
rozporu se zákonem; 

• pokud je odstranění Vašich údajů nutné ke 
splnění povinnosti vyplývající z právního 
předpisu, 

  

  

  

na omezení zpracování Vašich osobních údajů 

  

• pokud zjistíte, že Vaše údaje nejsou 
správné, můžete požádat o to, aby se dále 
nezpracovávaly po doby, během níž 
Správce prověří jejich správnost; 

• pokud se Vaše údaje zpracovávají v 
rozporu se zákonem, ale nechcete, aby byly 
odstraněné; 

• Správce už údaje nebude potřebovat, ale 
můžete je potřebovat Vy pro účely 
uplatnění nároků nebo obhajoby proti 
nárokům; 

• pokud vznesete námitku proti zpracování – 
do doby, než Správce zjistí, zda důvody pro 
zpracování převažují nad důvodem Vaší 
námitky. 

  

na přenositelnost Vašich údajů 

  

obdržení Vašich údajů v čitelném formátu a jejich 
předání jinému Vámi uvedenému subjektu (když 
jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho 
souhlasu nebo na základě smlouvy), ledaže to 
nepříznivě ovlivňuje práva a svobody ostatních. 

  



na vznést námitku proti zpracování (v případě 
zpracovávání založeného na právně 
odůvodněném zájmu Správce 

  

pokud nesouhlasíte se zpracováváním Vašich údajů 
na základě právně odůvodněného zájmu Správce, 
přičemž Správce je oprávněn odmítnou zohlednění 
námitky, jestliže na jeho straně se vyskytne závažný 
důvod pro zpracovávání a tento důvod převažuje 
Váš zájem či práva nebo zpracovávání Vašich údajů 
vyžaduje zajištění, vymáhání nebo uplatnění 
pohledávek) 

  

na odvolání souhlasu 

pokud zpracováváme Vaše údaje za konkrétním 
účelem bez Vašeho souhlasu, můžete jej odvolat 
kdykoliv; neovlivní to však zákonnost zpracovávání 
Vašich údajů před odvoláním souhlasu. 

  

VIII. DOBROVOLNOST UVEDENÍ ÚDAJŮ A VYJÁDŘENÍ SOUHLASŮ 

Uvedení Vašich osobních údajů požadovaných při registraci je dobrovolné, avšak nezbytné pro 
přihlášení k odběru Newsletteru, kdežto uvedení e-mailové adresy a telefonního čísla je nutné kvůli 
zasílání obchodních informací zvoleným komunikačním kanálem.   Správce bude informovat o nutnosti 
uvedení dodatečných údajů, pokud vznikne taková nutnost v souvislosti se zájmem zahájení konkrétní 
aktivace - na přihlašovacím formuláři.  

Veškeré dodatečné souhlasy se zpracováním údajů pro konkrétní účely nebo zasílání 
marketingových informací prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů jsou dobrovolné. 
Takové souhlasy můžete odvolat kdykoliv, pokud nás budete kontaktovat v souladu s bodem II výše 
nebo - pokud se týká - kliknutím na příslušný link v marketingové zprávě. Odvolání souhlasu 
neovlivňuje zákonnost zpracovávání prováděného před jeho odvoláním.  

IX. STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU 

Pokud soudíte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost 
na Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). 

X. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP 

Vaše údaje nejsou odesílány do třetích států (tj států mimo Evropský hospodářský prostor) ani 
mezinárodním organizacím.  

XI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ 

Vůči Vám nebudou přijímána automatizovaná rozhodnutí (tzn. nezamítneme Váš přístup k našemu 
zboží nebo službám pouze na základě automatického rozhodnutí teleinformatického systému).  

XII. DALŠÍ INFORMACE 



V Servisu můžete najít Politiku ochranu soukromí, která doplňuje informace obsažené v této doložce v 
oblasti zásad ochrany soukromí používaných společností Bridgestone, přičemž v případě rozporu mají 
rozhodující význam ustanovení této doložky.   

 

 


