
 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na poskytování jakéhokoli audio obsahu 
prostřednictvím s internetem propojeného audio zařízení (dále jen „Služba“), které provozuje a 
poskytuje společnost Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. of Japan se sídlem 1-10-
12, Yagumohigashi-machi, Moriguchi City, Osaka 570-0021, Japonsko (dále jen „Panasonic", „my", 
„nás" nebo „naše"). 

Společnost Panasonic je v rámci Evropského hospodářského prostoru (tj. v Evropské unii, na Islandu, 
v Lichtenštejnsku a v Norsku) a dále ve Švýcarsku pro jakékoli záležitosti týkající se ochrany osobních 
údajů zastoupena svou německou dceřinou společností, Panasonic Business Support Europe GmbH, 
se sídlem na adrese The Data Protection Officer Hagenauerstrasse 43 D-65203 Wiesbaden, 
Německo nebo e-mailem: Data_Protection@eu.panasonic.com. 

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás, jak a proč shromažďujeme a 
zpracováváme přes poskytovanou Službu informace o vaší osobě (v těchto Zásadách ochrany 
osobních údajů dále označovaných jako „Osobní údaje“, blíže definované v oddílu 1 níže). Tyto 
Zásady ochrany osobních údajů dále objasňují, jaká jsou vaše práva a naše povinnosti v souvislosti 
se zpracováváním vašich Osobních údajů dle účinné legislativy na ochranu osobních údajů (dále jen 
„Platné předpisy o ochraně osobních údajů“), včetně evropské legislativy o ochraně osobních 
údajů, včetně od 25. května 2018 účinného Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen 
„GDPR") a Federálního zákona o ochraně údajů ze dne 19. června 1992 (dále jen „FADP“). 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů si, prosím, pečlivě přečtěte, jelikož obsahují důležité informace 
pro vaši osobu. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace, které mohou být shromažďovány 
přes Službou dostupné aplikace třetích stran nebo jejich prostřednictvím. V rozsahu, v jakém může být 
Služba využívána jinými členy vaší domácnosti nebo vašimi návštěvníky, vás vyzýváme k poskytnutí 
těchto Zásad ochrany osobních údajů i těmto dalším uživatelům. 

 

Obsah těchto Zásad ochrany osobních údajů 

1. Co jsou Osobní údaje. 

2. Jaké Osobní údaje o vás Panasonic shromažďuje? 

3. Na jakém právním základě zpracováváme Osobní údaje? 

4. Proč používáme vaše Osobní údaje? 

5. Komu a kde jsou vaše Osobní údaje zpřístupněny? 

6. Kde ukládáme Vaše Osobní údaje? 

7. Co děláme pro zabezpečení vašich Osobních údajů? 

8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit? 

9. Jak dlouho ukládáme vaše Osobní údaje? 

10. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů 

 



 

 

 

1. Co jsou Osobní údaje? 

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou „Osobními údaji" veškeré informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (jako např. vy) či, v případě Švýcarska, o 
identifikované nebo identifikovatelné právnické osobě. Možnými identifikátory jsou např. speciální 
identifikační číslo produktu či zařízení Panasonic, který jste si zakoupili, včetně celosvětově 
jedinečného identifikátoru, a síťový identifikátor (jako např. vaše IP adresa). Jako Osobní údaje jsou 
označovány také informace, které vás samy o sobě neidentifikují, ale které si můžeme spojit s vaší 
osobou.  

 

2. Jaké Osobní údaje o vás Panasonic shromažďuje? 

Kdykoli připojíte vaše audio zařízení k internetu, automaticky shromažďujeme IP adresu rozhraní 
bezdrátové sítě vašeho zařízení, konfigurace zařízení a / nebo celosvětově jedinečný identifikátor. 
Zároveň automaticky shromažďujeme identifikační číslo produktu / zařízení Panasonic, které jste si 
zakoupili.  

 

3. Na jakém právním základě zpracováváme Osobní údaje? 

Osobní údaje nemůžeme zpracovávat, pokud takové zpracování nemá oporu v příslušné legislativě. 
Z tohoto důvodu dojde ke zpracování vašich Osobních údajů pouze tehdy, když:  

I. zpracování je nezbytné pro plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost; 

II. zpracování je nezbytné pro splnění našich právních nebo regulatorních povinností; nebo 

III. zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kromě případů, kdy před 
těmito zájmy mají přednost vaše soukromé zájmy nebo základní práva a svobody (nebo 
ve vztahu ke Švýcarsku též veřejný zájem). Relevantní "oprávněné zájmy" zahrnují: 

i. ochranu bezpečnosti našich IT systémů, architektury a sítí; 

ii. ochranu práv a majetku společnosti Panasonic, včetně prosazování jakýchkoli 
podmínek nebo smluv upravujících používání naší Služby; a  

iii. naplnění našich cílů v oblasti podnikové a sociální odpovědnosti. 

 

4. Proč používáme Vaše Osobní údaje? 

Vaše Osobní údaje budou využívány k následujícím účelům: k poskytování Služby, k ochraně našich 
zákazníků (např. k předcházení a ochraně před spamem a pokusům o krádeže u uživatelů naší 
Služby), k provozování a udržování bezpečnosti a integrity naší Služby (např. k předcházení či 
zabraňování útokům na naše systémy nebo sítě) či k ochraně práv a majetku společnosti Panasonic, 
včetně prosazování jakýchkoli podmínek nebo smluv upravujících využívání naší Služby (dále jen 
společně jako „Účely“).   

 

5. Komu a kde jsou Vaše Osobní údaje zpřístupněny? 



 

 

Vaše Osobní údaje zpřístupňujeme subjektům uvedeným v tomto oddílu 5 a v rámci Švýcarska též 
v případě nutné potřeby k dosažení Účelů. Požadujeme však, aby tyto třetí strany podnikly příslušné 
kroky k zachování důvěrnosti jakýchkoli Osobních údajů, které od nás mohou obdržet za účelem 
plnění svých povinností v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, a nemohou tyto 
Osobní údaje využívat k jakémukoli jinému účelu. Vaše Osobní údaje můžeme zpřístupnit následovně: 

I. Přidružené subjekty společnosti Panasonic 

Za účelem poskytnutí požadované Služby či jiných služeb a podpory může vyvstat potřeba převést 
vaše Osobní údaje na jiné Přidružené subjekty společnosti Panasonic. Všechny tyto subjekty jsou 
povinny dodržovat postupy týkající se ochrany osobních údajů stanovené v těchto Zásadách ochrany 
osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se "Přidruženými subjekty" rozumí 
jakákoli právnická osoba, která přímo nebo nepřímo ovládá, je ovládána nebo je pod společnou 
kontrolou společnosti Panasonic. 

II. Jiné strany v souvislosti s podnikovými transakcemi 

Vaše Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně (či jinému přidruženému subjektu společnosti 
Panasonic) v rámci reorganizace, fúze, převodu, prodeje, joint venture, postoupení nebo jiné 
dispozice s veškerou nebo jakoukoli částí obchodní činnosti společnosti Panasonic, majetku či zásob, 
včetně, bez omezení, v souvislosti s úpadkem nebo jiným podobným řízením.  

 

6. Kde ukládáme vaše osobní údaje?  

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány ve vašem regionu nebo 
předány, uloženy nebo jinak zpracovány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen 
„EHP"), nebo případně mimo Švýcarsko, nevyjímaje mimo jiné také Hong Kong a Japonsko nebo 
jakoukoli jinou zemi, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů uznávanou 
Evropskou komisí či případně Švýcarským federálním komisařem pro ochranu osobních údajů a 
informací, a ve které společnost Panasonic, její přidružené subjekty, dceřiné společnosti nebo 
poskytovatelé služeb provozují jakékoli zařízení.  

V případě předání vašich Osobních údajů mimo EHP či Švýcarsko zajistíme zavedení vhodných 
záruk, které ze strany poskytovatelů služeb jakožto třetí strany zajistí poskytování odpovídající úrovně 
ochrany vašich Osobních údajů. V daném případě jsme zavedli náležitou dohodu o předání 
začleňující Standardní Smluvní Doložky schválené Evropskou komisí či případně Švýcarským 
federálním komisařem pro ochranu osobních údajů a informací. V tomto ohledu můžete požádat o 
další informace a vyžádat si kopii příslušných bezpečnostních opatření zasláním žádosti na kontakt 
dle níže uvedeného oddílu 8. 

 

7. Co děláme pro zabezpečení vašich Osobních údajů? 

V návaznosti na zachování ochrany shromažďovaných Osobních údajů ve spojitosti se Službou 
zajišťuje Panasonic fyzické, technické a procedurální záruky. Zároveň omezujeme přístup k  
vašim Osobním údajům na osoby, které je nezbytně potřebují za účelem poskytování produktů či 
služeb vaší osobě a dále na osoby, které jste přístupem k takovým informacím pověřily. Nicméně, 
prosím, vezměte na vědomí, že i přesto, že podnikáme příslušné kroky k ochraně vašich Osobních 
údajů, žádné webové stránky, produkty, zařízení, online aplikace nebo přenos dat, počítačový systém 
či bezdrátové připojení není naprosto bezpečné, a proto bezpečnost vašich Osobních údajů nemůže 
být z naší strany zcela zaručena. 



 

 

 

8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit? 

A. Jaká jsou vaše práva? 

Vaše Osobní údaje bude společnost Panasonic shromažďovat, ukládat a zpracovávat v souladu s 
Vašimi právy podle Platných předpisů o ochraně osobních údajů.  

Vaše práva na podkladě Platných předpisů o ochraně osobních údajů zahrnují právo získat kopii 
zpracovaných Osobních údajů, právo na opravu nebo doplnění neúplných Osobních údajů a právo 
požadovat výmaz vašich Osobních údajů či právo vznést námitku proti zpracování vašich Osobních 
údajů za podmínek stanovených  Platnými předpisy o ochraně osobních údajů.  

Navíc máte také v určitých případech právo na přenositelnost údajů. Jedná se o právo požadovat 
vrácení nám poskytnutých Osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů třetí straně, pokud je to technicky proveditelné, 
bez jakýchkoli překážek na naší straně a podléhající vlastním závazkům týkajících se důvěrnosti. 

 

B. Uplatnění vašich práv 

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím písemně 
prostřednictvím následujícího kontaktu: http://panasonic.jp/support/global/cs/contact.html 

Na váš požadavek odpovíme bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
takové žádosti, za předpokladu, že Platné předpisy o ochraně osobních údajů nepřipouštějí pro takové 
případy delší lhůtu.  

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše Osobní údaje, nad rámec svých práv 
uvedených výše můžete podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se nacházíte na 
území EHP, a k Švýcarskému federálnímu komisaři pro ochranu údajů a informací, pokud se 
nacházíte na území Švýcarska.   

 

9. Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje? 

Vaše Osobní údaje ukládáme po dobu tří (3) měsíců od doby, kdy přestanete užívat naši Službu.  

 

10. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být měněny v průběhu času. „Datum poslední 
aktualizace“ zmiňované na konci tohoto dokumentu uvádí, kdy byly tyto zásady naposledy 
aktualizovány. Jakákoli změna těchto Zásad ochrany osobních údajů se stane účinnou 7 dní po 
zveřejnění takové podstatné změny Zásad ochrany osobních údajů na stránkách věnovaných podpoře 
příslušného zařízení audio zařízení, http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/ a současným vydáním 
oznámení pro všechny uživatele audio zařízení o takovéto podstatné změně Zásad ochrany osobních 
údajů prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného komunikačního prostředku, 
kterým společnost Panasonic disponuje pro účely informování uživatelů Služby o takovýchto změnách 
před jejich účinností.  V souladu s příslušnými právními předpisy může být v souvislosti s takovou 
změnou případně vyžadován váš souhlas.  

 



 

 

Datum poslední aktualizace: 27. zářía 2022 


