
   
 

   
 

I. Úvod 

Vhodná správa a ochrana osobních údajů je pro společnost Evident Corporation a její skupinu společností ("My" nebo "Evident") 

zásadní.  

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace, včetně vašich osobních 

údajů, pokud jsou shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek a/nebo mobilní aplikace, propojených produktů, aplikací, 

služeb, webových stránek, podstránek, widgetů, interaktivních funkcí, formulářů, mobilních stránek a stránek sociálních médií, které 

společnost Evident nabízí, vlastní nebo provozuje (dále jen "stránky"). 

Pokud provedeme změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, oznámíme vám to změnou data účinnosti a v některých 

případech vám můžeme poskytnout výraznější oznámení (například zasláním oznámení nebo poskytnutím jiných informací v rámci 

poskytování Internetových stránek nebo v souvislosti s ním). Váš přístup na Stránky a jejich používání znamená, že souhlasíte s 

podmínkami uvedenými v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se pravidelně seznamovali s tímto 

Oznámením o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli našim aktuálním postupům v oblasti ochrany osobních údajů. 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje: 

• I.Úvod 

• II.Koho byste měli kontaktovat 

• III.Typy informací, které shromažďujeme a používáme 

• IV.Proč shromažďujeme a používáme informace 

• V.Další způsoby, jak můžeme shromažďovat a sdílet vaše informace 

• VI. Příjemce vašich osobních údajů 

• VII.Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat 

• VIII.Naše využívání informačních technologií 

• IX.Bezpečnost 

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-01
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-02
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https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-08


   
 

   
 

• X Propagační e-maily 

• XI. Informace platné pro obyvatele Spojených států amerických 

• XII.Osobní údaje podléhající evropským zákonům o ochraně osobních údajů 

• XIII.Osobní údaje podléhající japonským zákonům o ochraně osobních údajů 

• XV. Osobní údaje podléhající zákonu o ochraně osobních údajů Korejské republiky 

• XVI. Osobní údaje podléhající singapurskému právu 

• XVII. Osobní údaje podléhající mexickému právu 

II. Koho byste měli kontaktovat 

Pozor: Ochrana údajů 

EVIDENT Europe GmbH 

Caffamacherreihe 8-10 

20355 Hamburk 

Německo 

Global-privacy@evidentscientific.com 

 

V jednotlivých případech může být příslušná pobočka odpovědná výhradně nebo společně se společností Evident Europe GmbH. 

Pokud máte dotazy týkající se konkrétní jurisdikce, prosíme vás, abyste uvedli, o jakou jurisdikci se jedná.  

 

Kontaktujte nás v Mexiku, Kanadě nebo Spojených státech amerických  

 

Americas-privacy@evidentscientific.com  

 

Kontaktujte nás v Singapuru, Koreji, Austrálii nebo Indii  

 

Apac-privacy@evidentscientific.com   

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
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III. Typy informací, které shromažďujeme a používáme 

Společnost Evident od vás a o vás shromažďuje určité informace, včetně osobních údajů.  

Termínem "osobní údaje" se rozumí veškeré informace, které identifikují fyzickou osobu (vás), vztahují se k ní, popisují ji, lze je s ní 

spojit nebo by mohly být přímo či nepřímo spojeny. Cílem společnosti Evident je omezit shromažďované informace na ty, které jsou 

nezbytné pro podporu našeho podnikání.  

Přehled kategorií osobních údajů, které můžeme shromažďovat, odkud je získáváme, proč je shromažďujeme a s kým je můžeme sdílet: 

Základní osobní údaje: např. pozdrav, jméno/příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo faxu, titul a název společnosti, 

oddělení a/nebo funkce.  

Informace o uživatelském účtu, jako jsou uživatelská jména a hesla používaná pro přístup k vašemu účtu, registracím na 

události/semináře, stahování, předplatné. 

Finanční údaje, jako je číslo kreditní karty, číslo bankovního účtu a/nebo fakturační adresa v závislosti na okolnostech. 

Informace o zařízení, jako je typ zařízení, které používáte k přístupu na stránky, identifikační číslo zařízení, IP adresa nebo mobilní 

operační systém, prohlížeč, údaje o zeměpisné poloze (např. souřadnice GPS - v závislosti na tom, zda jsou zapnuté), GUID. 

Informace o procházení: Čas prohlížení, informace o souborech cookie, historie webových stránek, preference, informace o prohlížeči 

nebo aplikaci, například z jakých stránek jste přišli a jaké stránky navštěvujete, když stránky opustíte nebo jak často je používáte. 

Obchodní kontaktní údaje, základní údaje dodavatele, informace o objednávkách (historie objednávek, informace o fakturách), 

fakturační adresa, poštovní adresa a frekvence kontaktů.  

Marketingová data: údaje o marketingových kampaních, údaje o newsletteru (míra kliknutí, míra otevření atd.), preference. 



   
 

   
 

Zpracování případů shody: osobní údaje závisí na okolnostech nahlášeného incidentu.  

IV. Proč shromažďujeme a používáme informace 

Níže jsou uvedeny příklady způsobů, jakými používáme vaše shromážděné informace:  

 



   
 

   
 

Účel  Kategorie údajů  Právní důvody  

Plnění produktů a služeb 

• uzavírat s vámi smlouvy 

• dokončit, splnit, spravovat a 

komunikovat s vámi ohledně vašich 

transakcí; 

• Zřízení a obsluha vašeho online 

profilu/účtu na Stránkách - pokud se 

na vás vztahuje (např. 

EvidentScientific Cloud).  

• Umožnit poskytování služeb, jako 

jsou školení, opravy výrobků a další 

akce nebo služby, a; 

• Reagovat na dotazy, žádosti, 

stížnosti, otázky, připomínky. 

 

Základní osobní identifikace 

Kontaktní údaje firmy 

Finanční informace 

Informace o uživatelském 

účtu  

Souhlas 

Plnění smlouvy s vámi 

Oprávněný zájem - poskytování služeb v souladu 

se smluvními požadavky a komunikace s vámi za 

účelem poskytování co nejlepších služeb a 

poskytování požadovaných nebo vyžádaných 

informací.  



   
 

   
 

Marketing, propagace a reklama 

• K poskytování informací o našich 

produktech, službách a propagačních 

akcích (např. e-mailem, na stránkách 

nebo v aplikacích třetích stran a v 

mobilních zařízeních). 

• Zjištění produktových preferencí 

(např. služby a propagační akce, o 

které by mohl být zájem). 

• správa soutěží, loterií, propagačních 

akcí a průzkumů. 

• Využití analýzy dat ke zlepšení našich 

webových stránek, marketingových 

aktivit a řízení vztahů se zákazníky.  

Základní osobní identifikace 

Kontaktní údaje firmy 

Informace o zařízení 

Prohlížení dat  

Marketingová data 

 

Souhlas 

Plnění smlouvy s vámi 

Oprávněný zájem - např. porozumět tomu, jak 

zákazníci používají naše produkty a stránky, a 

zlepšit služby. 



   
 

   
 

Interní operace  

• Zlepšení efektivity stránek, služeb, 

sortimentu zboží a služeb 

zákazníkům. 

• Kontrola kvality a školení 

• Potvrzení smluvních požadavků 

• Provádění dalších logistických a 

provozních činností podle potřeby. 

• Provozovat naši firmu  

 

Základní osobní identifikace 

Kontaktní údaje firmy 

Informace o zařízení 

Prohlížení dat  

Marketingová data 

Souhlas 

Plnění smlouvy s vámi 

Oprávněný zájem - poskytování služeb v souladu 

se smluvními požadavky a komunikace s vámi za 

účelem poskytování nejlepších služeb, reorganizace 

našeho podnikání v případě restrukturalizace a fúzí 

a akvizic. 



   
 

   
 

Prevence podvodů, zabezpečení a dodržování 

předpisů 

• Chránit náš majetek a zabránit 

podvodným transakcím. 

• Ověřování pověření a autentizace 

zákazníků a dalších uživatelů při 

přihlašování do vašeho online profilu 

a/nebo aplikací. 

• chránit bezpečnost a integritu našich 

služeb a našich dat; a 

• pomáhat orgánům činným v trestním 

řízení a reagovat na dotazy právních 

předpisů. 

• Řešení souladu s předpisy a 

zákonnými povinnostmi, jako jsou 

prověrky sankčních seznamů, 

dotazníky hloubkové kontroly třetích 

stran, celní odbavení. 

 

Základní osobní identifikace 

Kontaktní údaje firmy 

Informace o zařízení 

 

 

Plnění smlouvy s vámi 

Dodržování zákonných povinností  

Oprávněný zájem - zajištění bezpečnosti sítě, 

předcházení podvodům 



   
 

   
 

Zpracování plateb 

• Zpracování vašich plateb a vyřizování 

vašich dotazů a požadavků na 

objednávky. 

Základní osobní identifikace 

Kontaktní údaje firmy 

Finanční informace 

Plnění smlouvy s vámi 

Dodržování zákonných povinností  

Oprávněný zájem - vymáhání pohledávek a placení 

obdobným způsobem 

V. Další způsoby, jakými můžeme shromažďovat a sdílet vaše informace 

Kromě výše uvedených způsobů může společnost Evident shromažďovat a sdílet informace, včetně vašich osobních údajů, 

následujícími způsoby: 

(a) Informace z jiných zdrojů 

• Se současnými i potenciálními zákazníky komunikujeme prostřednictvím různých internetových marketingových kanálů a 

služeb sociálních médií (např. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN). Pokud nás kontaktujete prostřednictvím některého 

z našich internetových marketingových kanálů, požádáte o zákaznický servis prostřednictvím sociálních médií nebo nás 

jinak nasměrujete ke komunikaci s vámi prostřednictvím sociálních médií, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím přímé 

zprávy nebo použít jiné interní nástroje nebo nástroje sociálních médií pro komunikaci s vámi. V těchto případech se vaše 

interakce s námi řídí tímto oznámením o ochraně osobních údajů a také oznámením o ochraně osobních údajů platformy 

sociálních médií, kterou používáte. Přístupem nebo přihlášením na naše Stránky nebo internetové marketingové kanály 

prostřednictvím služby sociálních médií se mohou veškeré informace, které nám poskytnete, stát přístupnými i pro tuto 

službu, přičemž se řídí oznámením o ochraně osobních údajů této služby. Další informace a podrobnější informace o tom, 

jak můžete spravovat informace, které nám tyto služby sociálních médií poskytují, naleznete v nastavení ochrany 

osobních údajů platném pro váš účet u příslušné služby sociálních médií. Další informace naleznete v oznámení o ochraně 

osobních údajů těchto služeb. 



   
 

   
 

(b) Převody podniků 

• Pokud to zákon nezakazuje, může společnost Evident v případě fúze, akvizice nebo převzetí jiným podnikatelským 

subjektem sdílet vaše údaje s případnými nástupci celé své činnosti nebo její části. To může zahrnovat prodej majetku, 

reorganizaci společnosti nebo jinou změnu kontroly. Pokud je společnost Evident nebo některá z jejích dceřiných 

společností prodána nebo jinak získána třetí stranou, veškerá datová aktiva společnosti Evident se stanou majetkem 

nabývající strany. Na takovou stranu se budou vztahovat souhlasy, odhlášení nebo jiné podmínky zákazníků týkající se 

údajů. Změna vlastnictví údajů může, ale nemusí zahrnovat oznámení na stránkách (stránkách). 

(c) Marketing třetích stran 

• Pokud to není zakázáno zákonem, včetně evropských zákonů o ochraně osobních údajů, můžeme vaše údaje sdílet s 

třetími stranami, které poskytují produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat. Tyto třetí strany 

mohou vaše údaje použít pro své vlastní marketingové účely nebo pro marketingové účely jiných subjektů. To může 

zahrnovat poskytování internetové reklamy. 

VI. Příjemce vašich osobních údajů 

Určité údaje sdílíme mezi společnostmi skupiny Evident.  

Osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, jako jsou: Poskytovatel IT služeb, poradenská firma, likvidátor dokumentů, veřejná 

instituce, dodavatel a další.  

Pokud jsou vaše údaje předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které mohou mít jiné standardy ochrany údajů 

než země vašeho bydliště, mějte na paměti, že údaje zpracovávané v cizí zemi mohou podléhat cizím zákonům a mohou být přístupné 



   
 

   
 

cizím vládám, soudům, orgánům činným v trestním řízení a regulačním orgánům. Budeme se však snažit přijmout přiměřená opatření, 

abychom i při sdílení vašich osobních údajů s těmito zeměmi zachovali odpovídající úroveň ochrany údajů. 

VII Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování produktů, služeb a programů, které 

požadujete, pro naše základní obchodní účely, jako je udržování výkonu služeb a programů, přijímání obchodních rozhodnutí 

založených na datech o nových funkcích a nabídkách, dodržování našich zákonných povinností a řešení sporů. Pokud nemáme žádnou 

odůvodněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme, nebo anonymizujeme. 

Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří: 

• Doba, po kterou s vámi máme trvalý vztah a poskytujeme vám služby nebo programy (například po dobu, po kterou 

máte u nás profil/účet nebo využíváte služby/programy nebo máte s námi uzavřenou smlouvu); 

• zda existuje právní povinnost, která se na nás vztahuje, nebo 

• zda je uchovávání údajů vhodné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, 

soudní spory nebo vyšetřování ze strany regulačních orgánů). 

VIII. Naše používání informačních technologií 

Tato část popisuje různé typy technologií, které můžeme používat při interakci s našimi stránkami, a vaše volby týkající se těchto 

technologií: 

(a) Soubory cookie, pixelové značky a flashové soubory cookie 



   
 

   
 

• Některé informace, včetně osobních údajů, shromažďujeme automatizovaně pomocí technologií, jako jsou soubory 

cookie, pixelové značky, nástroje pro analýzu prohlížeče, protokoly serveru. Soubory cookie jsou malé textové soubory, 

které webové stránky odesílají do vašeho počítače nebo jiného připojeného zařízení za účelem jedinečné identifikace 

vašeho prohlížeče nebo uložení informací či nastavení v prohlížeči. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat, kdy se na 

stránky vracíte. Pomáhají nám také poskytovat přizpůsobené služby a umožňují nám odhalovat určité druhy podvodů. 

Typy technologií používaných společností Evident se mohou v průběhu času měnit s tím, jak se technologie vyvíjí. 

Některé z těchto technologií jsou nezbytné pro poskytování Stránek, jako je například přístup k účtu / ověřování. Chcete-

li se dozvědět více o souborech cookie, které používáme, klikněte zde. 

(b) Reklama založená na zájmech nebo online behaviorální reklama 

• Společnost Evident využívá reklamní společnosti třetích stran k zobrazování zájmových reklam. Tyto společnosti 

shromažďují informace z různých online zdrojů a přiřazují uživatelským profilům reklamy, o nichž se domníváme, že jsou 

na základě profilu uživatele nejrelevantnější, nejzajímavější a nejvhodnější. 

(c) Reklamní programy pro sociální sítě a nové technologie 

• Společnost Evident má vztahy s několika sociálními sítěmi. Tyto společnosti mají specifické zájmové reklamní programy, 

které přiřazují lidi, kteří projevili zájem o společnost Evident prostřednictvím našich stránek nebo jiných služeb v rámci 

svých profilů (například na Facebooku a LinkedIN). Toto přiřazování nám umožňuje poskytovat relevantní zájmové 

reklamy na sítích těchto společností. 

IX. Zabezpečení 

Společnost Evident se zavazuje udržovat vhodné organizační, technické a fyzické kontroly k ochraně osobních údajů, které nám byly 

svěřeny. Tyto kontroly chrání osobní údaje před předpokládanými hrozbami a nebezpečími, jakož i před neoprávněným přístupem a 

použitím. Společnost Evident bude usilovat o zajištění zabezpečení, které je úměrné citlivosti chráněných osobních údajů, přičemž 

https://www.evidentscientific.com/en/cookies/index.html


   
 

   
 

největší úsilí je zaměřeno na ochranu citlivých osobních údajů, jako jsou finanční nebo zdravotní údaje, které by mohly způsobit 

značnou škodu nebo nepříjemnosti, pokud by se dostaly do nesprávných rukou. 

X. Propagační e-maily 

Pokud vám zasíláme propagační e-maily a vy si již nepřejete tyto e-maily dostávat, postupujte podle pokynů k odhlášení z odběru v 

těchto e-mailech, pokud jsou k dispozici. Vaše e-mailová adresa bude z našeho marketingového seznamu odstraněna. Poskytněte nám 

prosím přiměřenou lhůtu, abychom mohli vaší žádosti vyhovět. 

XI. Informace platné pro obyvatele Spojených států amerických 

(a) Obyvatelé Kalifornie 

Obyvatelé Kalifornie mají určitá další práva týkající se používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se na společnost Evident 

vztahují. Pouze pro účely tohoto oddílu XII se pojmem "osobní údaje" rozumí informace, které identifikují, týkají se, popisují, lze je 

rozumně spojit nebo by mohly být rozumně spojeny, přímo či nepřímo, s konkrétním spotřebitelem nebo domácností, jak je dále 

definováno v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018. 

• 1.Můžete si vyžádat kopii následujících dokumentů: (1) kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili; (2) kategorie 

zdrojů, z nichž jsou osobní údaje shromažďovány; (3) obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje (pokud je to 

relevantní) osobních údajů; (4) kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje; a (5) konkrétní osobní údaje, které jsme o 

vás shromáždili. Žádost o tyto informace nám můžete zaslat na e-mailovou adresu Global-privacy@evidentscientific.com. 

• 2.Můžete nás (a naše poskytovatele služeb) požádat o vymazání vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že žádosti o vymazání 

podléhají určitým omezením, například si můžeme ponechat osobní údaje, pokud to povoluje zákon, například pro daňové nebo 

jiné evidenční účely, pro vedení aktivního účtu, zpracování transakcí a usnadnění požadavků zákazníků a pro některé další interní 



   
 

   
 

obchodní účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Chcete-li podat žádost o vymazání, můžete nám poslat 

e-mail na adresu Global-privacy@evidentscientific.com. 

• 3.Můžete požádat o odhlášení z prodeje svých osobních údajů zasláním e-mailu na adresu Global-

privacy@evidentscientific.com. Níže jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které jsme o vás mohli prodat v předchozích 12 

měsících. 

• 4.Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování vašich práv podle tohoto oddílu. 

• 5.Jak je uvedeno výše, kalifornské zákony vyžadují, abychom před shromažďováním vašich osobních údajů určili, jaké informace 

o vás společnost Evident "prodala". Ujišťujeme vás, že společnost Evident neprodává ani nepronajímá vaše údaje třetím stranám 

čistě za účelem našeho zisku, zprostředkovatelům dat ani žádným jiným způsobem, než který je určen ke zlepšení vašich online 

zkušeností a relevantnosti nabídek, které vám jsou prostřednictvím společnosti Evident i jinde nabízeny. Naopak existují případy, 

kdy společnost Evident sdílí osobní údaje, aby našim zákazníkům poskytla personalizované služby nebo přizpůsobené nabídky, 

které mají zlepšit vaše online zkušenosti prostřednictvím našich služeb nebo jinde. Činíme tak způsoby, jejichž cílem je rozšířit 

zážitky společnosti Evident pro naše zákazníky v různých prostředích. V závislosti na okolnostech a platných smluvních závazcích 

může být toto sdílení podle platných právních předpisů "prodejem" a vy můžete mít právo požadovat, abychom takové sdílení 

zastavili, jak je podrobněji uvedeno níže. Toto sdílení zahrnuje: 

o identifikátory, jako je skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor (například identifikátor 

zařízení, soubory cookie, majáky, pixelové značky, identifikátory mobilních reklam a podobné technologie, zákaznické 

číslo, jedinečný pseudonym nebo přezdívka uživatele, telefonní číslo a další formy trvalých nebo pravděpodobnostních 

identifikátorů), online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu a další podobné 

identifikátory; 

o obchodní informace, včetně záznamů o nakoupených, získaných nebo zvažovaných službách a jiných nákupních nebo 

spotřebních historií nebo tendencí; 

o informace o aktivitách na internetu a jiných elektronických sítích, mimo jiné včetně historie procházení, historie 

vyhledávání a informací o vaší interakci s webovými stránkami, aplikacemi nebo reklamami; a 

o závěry vyvozené z jakýchkoli výše uvedených informací za účelem vytvoření vašeho profilu odrážejícího vaše preference a 

vlastnosti. 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

Společnost Evident může před odpovědí na jakoukoli žádost podanou podle tohoto oddílu požadovat doklad o bydlišti v Kalifornii. K 

podání žádosti vaším jménem můžete zmocnit jinou osobu (dále jen "zástupce"), a to zasláním e-mailu na adresu Global-

privacy@evidentscientific.com. Krátce poté, co vy (nebo váš zástupce) žádost podáte, vás budeme kontaktovat (e-mailem na e-

mailovou adresu uvedenou při podání žádosti) s pokyny, jak žádost ověřit před jejím vyřízením. Vaši totožnost ověříme tak, že vás 

požádáme o přihlášení k vašemu účtu, pokud u nás nějaký máte. Nebo pokud ho nemáte, můžeme vás požádat o vaši e-mailovou 

adresu, číslo objednávky, kterou jste u nás nedávno učinili, nebo poslední čtyři číslice kreditní či debetní karty použité na našich 

stránkách. Vaše žádosti se budeme snažit vyřídit co nejdříve, jak to bude možné, a v souladu s platnými zákony. 

Pokud u nás máte účet, můžete si po přihlášení na Stránku zobrazit určité osobní údaje (například určité informace o profilu a 

transakcích) přímo na stránce profilu vašeho účtu. Upozorňujeme, že změny, které provedete na stránce profilu účtu prostřednictvím 

jedné z našich Stránek, se nemusí vždy projevit na ostatních námi provozovaných Stránkách. 

(b) Zákon Shine the Light - přímý marketing 

Jednou za kalendářní rok máte právo požádat společnost Evident o informace o způsobu, jakým společnost Evident sdílí určité 

kategorie vašich osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Kalifornský občanský zákoník § 

1798.83 vám dává právo podat žádost společnosti Evident na její určenou adresu a získat následující informace: 

• 1.Kategorie osobních údajů, které společnost Evident' poskytla třetím stranám pro účely přímého marketingu těchto třetích stran 

v předchozím kalendářním roce; 

• 2.Jména a adresy třetích stran, které tyto informace obdržely, a 

• 3. Pokud z názvu třetí strany nelze přiměřeně určit povahu jejího podnikání, uveďte příklady výrobků nebo služeb, které uvádí na 

trh. 

Máte právo obdržet kopii těchto informací ve standardizovaném formátu a tyto informace se nebudou týkat pouze vás. E-mailová 

adresa společnosti Evident určená pro takovou žádost je Global-privacy@evidentscientific.com. 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

Chcete-li se dozvědět více o správě svého soukromí a o svých možnostech týkajících se zájmově orientovaných reklam, můžete 

navštívit stránku Network Advertising Initiative pro odhlášení na adrese 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo www.aboutads.info/choices. 

XII. Osobní údaje podléhající evropským zákonům o ochraně osobních údajů 

Pokud se nacházíte v Evropské unii, Spojeném království, Švýcarsku a/nebo se na vaše osobní údaje jinak vztahuje obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů nebo srovnatelné evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů (souhrnně označované jako "evropské 

právní předpisy o ochraně osobních údajů"), poskytuje tato část další informace o vašich právech a o tom, jak společnost Evident 

zpracovává vaše osobní údaje. 

Společnost Evident je správcem osobních údajů, které jste poskytli nebo které byly jinak shromážděny při používání Stránek. Tyto údaje 

zpracováváme v rámci Stránek(y) výhradně v roli zpracovatele a v závislosti na rozsahu vaší činnosti můžete být správcem údajů vy. 

(a) Práva na kontrolu vašich osobních údajů 

• Podle evropských zákonů o ochraně osobních údajů můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud 

chcete požádat o kopii svých osobních údajů, které uchováváme, požádat o vymazání svých osobních údajů, požádat o 

aktualizaci a/nebo opravu svých osobních údajů nebo požádat, abychom poskytli kopii vašich osobních údajů jinému 

správci údajů, kontaktujte nás. Na vaši žádost se budeme snažit odpovědět do jednoho kalendářního měsíce od obdržení 

vaší žádosti. Pokud tak nebudeme schopni učinit do kalendářního měsíce, oznámíme vám nejbližší možnou lhůtu, ve 

které můžeme na vaši žádost odpovědět (a to do tří měsíců od data vaší žádosti). Podle evropských zákonů o ochraně 

osobních údajů existují určité výjimky a omezení těchto práv, které umožňují uchovávat, zpracovávat nebo 

nezpřístupňovat osobní údaje, a pokud se na vás tato omezení vztahují, budeme vás o nich informovat. Vaše osobní 

údaje používáme tak, jak je popsáno v tabulce výše. 

(b) Sdílení vašich osobních údajů 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


   
 

   
 

• Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají používat vaše osobní údaje, jak je popsáno v Oznámení 

o ochraně osobních údajů. 

(c) Nástroje pro sledování ("cookies") 

• Soubory cookie používáme tak, jak je popsáno v našem oznámení o souborech cookie. Soubory cookie můžete 

zablokovat nebo vymazat, ale to způsobí, že stránky nebudou fungovat správně. 

(d) Kontaktujte nás 

• Ke svým osobním údajům můžete přistupovat, stahovat je, měnit nebo upravovat, pokud nás kontaktujete. Můžete také 

kdykoli uplatnit své právo zabránit nám ve sdílení vašich osobních údajů tím, že nás kontaktujete, jak je popsáno výše v 

části "Koho byste měli kontaktovat". 

(e) Podání stížnosti dozorovému úřadu 

• Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování 

vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto oznámení, je v rozporu se zákonem. Seznam dozorových úřadů pro 

ochranu osobních údajů v Evropě najdete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 

(f) Právní základ 

Společnost Evident má následující právní základ pro zpracování vašich osobních údajů: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


   
 

   
 

Typ osobních údajů Právní základ 

Informace, které nám 

poskytnete 

• Evident vykonává svá práva a plní své povinnosti v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou 

uzavřeme se správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). 

• Dodržování právních povinností společnosti Evident (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů). 

Informace, které 

shromažďujeme 

automaticky 

• Oprávněné zájmy společnosti Evident (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů). Společnost Evident vyhodnotila, že nad těmito oprávněnými zájmy 

nepřevažují zájmy na ochranu údajů nebo základní práva žádných osob. 

• Dodržování právních povinností společnosti Evident (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů). 

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o právním základu, na jehož základě shromažďujeme a používáme vaše 

osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese. Global-privacy@evidentscientific.com. 

XIII. Osobní údaje podléhající japonským zákonům o ochraně osobních údajů 

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (japonský zákon) můžete požádat o zveřejnění opravy, vymazání nebo jiná opatření 

týkající se poskytnutých osobních údajů.  

XV. Osobní údaje podléhající zákonu o ochraně osobních údajů Korejské 

republiky 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

Pokud jste občanem Korejské republiky a/nebo se na vaše osobní údaje jinak vztahuje zákon o ochraně osobních údajů, zákon o 

používání a ochraně úvěrových informací, zákon o podpoře využívání informačních a komunikačních sítí a ochraně informací nebo jiné 

srovnatelné korejské právní předpisy o ochraně údajů (souhrnně označované jako "zákony PIPA"), poskytuje tato část další informace o 

vašich právech a o tom, jak zpracovávat vaše osobní údaje. 

(a) Práva na kontrolu vašich osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním vlastních osobních údajů můžete mít následující práva. 

• 1.Právo být informován o zpracování těchto osobních údajů; 

• 2.Právo určit, zda se zpracováním těchto osobních údajů souhlasíte, či nikoliv, a rozsah souhlasu; 

• 3. Právo na potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a právo požadovat přístup k těmto osobním údajům 

(včetně poskytnutí kopií; dále jen "právo na přístup"); 

• 4.Právo pozastavit zpracování a požadovat opravu, vymazání a zničení těchto osobních údajů; 

• 5. právo na přiměřenou náhradu škody vzniklé v důsledku zpracování těchto osobních údajů prostřednictvím rychlého a 

spravedlivého postupu. Pokud chcete požádat o kopii svých osobních údajů, které uchováváme, požádat o vymazání svých 

osobních údajů, požádat o aktualizaci a/nebo opravu svých osobních údajů nebo požádat o poskytnutí kopie svých osobních 

údajů jinému správci údajů, kontaktujte nás. Na vaši žádost odpovíme do deseti pracovních dnů od jejího obdržení. Jsme 

oprávněni vaši žádost omezit nebo odmítnout, pokud je vaše žádost zakázána nebo omezena zákony PIPA; nebo pokud by vaše 

žádost mohla způsobit újmu na životě nebo zdraví třetí osoby nebo neoprávněný zásah do majetkových a jiných zájmů jiné 

osoby. Příčiny vám oznámíme do deseti pracovních dnů. 

(b) Sdílení vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje nesdílíme, pokud nám k tomu nedáte předchozí souhlas pro marketingové a/nebo propagační účely.  



   
 

   
 

(c) Zničení dat 

Společnost Evident likviduje vaše osobní údaje neprodleně po dosažení účelu shromažďování a používání osobních údajů nebo po 

uplynutí doby uchovávání. V případě osobních údajů, které je třeba uchovávat v souladu s příslušnými zákony a interními předpisy, jsou 

však po dosažení účelu shromažďování a používání přesunuty do samostatného úložného prostoru a jsou uchovávány a likvidovány 

podle jednotlivých základů a období uchovávání. Vaše osobní údaje se nepoužívají k jiným účelům než k účelům odpovídajícím 

jednotlivým základům uchovávání. Při likvidaci osobních údajů se skartují tištěné kopie obsahující veškeré osobní údaje a osobní údaje 

uložené v elektronické podobě souborů se zcela vymažou pomocí technických metod, aby se zabránilo jejich obnovení a reprodukci. 

(d) Kontaktujte nás 

Ke svým osobním údajům můžete přistupovat, stahovat je, měnit nebo upravovat, pokud nás kontaktujete. Napište nám prosím na 

adresu: global-privacy@evidentscientific.com  

XVI. Osobní údaje podléhající singapurskému právu  

Pro uplatnění svých práv v souladu s částí 5 zákona o ochraně osobních údajů z roku 2012 můžete kontaktovat našeho pověřence pro 

ochranu osobních údajů na adrese: apac-privacy@evidentscientific.com.     

XVII. Osobní údaje podléhající mexickému právu  

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za Mexiko se můžete obrátit na adrese Americas-

privacy@evidentscientifc.com - uveďte prosím, že se vaše žádost týká Mexika.  

 

mailto:Americas-privacy@evidentscientifc.com
mailto:Americas-privacy@evidentscientifc.com
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Datum Obsah revize Důvod 

16. ledna 2023 
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Oprava překlepů 

říjen 2 2020 Přidat XIII nově Právní reakce na japonský zákon o ochraně soukromí 

1. listopadu 

2021 
Přidat XIV nově 

Právní reakce na korejský zákon o ochraně osobních 

údajů 
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