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Software a online služba DeLaval 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 
Toto prohlášení popisuje kdy, jak a za jakým účelem je společnost DeLaval International AB, podnikové 

identifikační číslo 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Švédsko („DLI“) a její 

pobočky oprávněna zpracovávat (např. shromažďovat, generovat, uchovávat, používat, reprodukovat, 

kombinovat, upravovat a zveřejňovat) data ve spojení s jakýmkoli softwarem DeLaval a online službami DeLaval 

(každý takový software a služba se označují jako „Služba“). 

Aktivací, nainstalováním nebo používáním jakékoli Služby vyjadřujete souhlas se zpracováním dat 

(včetně údajů o Vás) popsaných v tomto Prohlášení (včetně přenosu dat do oblasti Evropské unie a zpět) 

a udělujete DeLaval Holding AB a všem subjektům přímo nebo nepřímo řízeným DeLaval Holding AB 

(skupinou „DeLaval Group“), např. DLI, Lattec I/S a DairyDataWarehouse B.V., trvalou, bezplatnou, 

přenosnou, převoditelnou a celosvětovou licenci za účelem zpracování vašich uživatelských dat (jak je 

definováno níže) v ní obsažených. V případě odvolání jakékoli části souhlasu vám nebude umožněno 

používat určité funkce Služby. 

Upozorňujeme, že na DLI se nemusí vztahovat stejné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, které 

se vztahují na Vás (DLI podléhá právním předpisům o ochraně osobních údajů Švédska a Evropské unie) a že 

DLI primárně uchovává data na počítačových serverech v Evropské unii (viz níže). Dále upozorňujeme, že DLI je 

oprávněna přenášet data jiným stranám, jak je níže uvedeno v části „Příjemce“ a že takové strany mohou mít 

sídlo v zemích či oblastech, které neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní předpisy 

Evropské unie. 

Nebylo-li výslovně písemně sjednáno jinak, nejste oprávněni k žádným náhradám za Vámi poskytnuté údaje ani 

za žádný Vámi níže udělený souhlas či právo. 

KATEGORIE ÚDAJŮ 

Následující kategorie údajů mohou být shromažďovány nebo generovány DLI (nebo jakýmkoli jiným subjektem 

ve skupině DeLaval Group) ve spojení se Službou: 

(a) Veřejně dostupná data o Vás (např. název společnosti, identifikační číslo a poštovní adresa) mohou 

být shromažďována a můžete být požádáni o uvedení údajů o Vás a jakékoli osobě oprávněné k 

používání Služby Vaším jménem (např. jména, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního 

čísla). 

(b) Mohou být shromažďována či generována data týkající se platby příslušné licence a/nebo 

předplatného (v daných případech). 

(c) Data týkající se zařízení a softwaru použitého ve spojení se Službou (např. IP adresa, druh zařízení 

a operační systém) a v souvislosti s používáním Služby (např. uživatel, časy přihlášení a v určitých 

případech licenční klíč) mohou být automaticky shromažďována nebo generována. Zejména platí, 

že pokud je některá část služby zpřístupněna prostřednictvím webového rozhraní, lze k analýze 

způsobu, jakým návštěvníci používají webové stránky, použít službu Google Analytics 

(http://www.google.com/analytics). Google Analytics využívá soubory cookie k sledování chování 

návštěvníků. Informace zpracovává společnost Google Inc. za účelem sestavení statistických zpráv 

aktivity na webových stránkách a poskytnutí těchto zpráv společnosti DLI (zprávy jsou využívány 

společností DLI pro účely popsané v tomto prohlášení). Přečtěte si informace o ochraně osobních 

údajů a zabezpečení společnosti Google (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html) a 

zjistěte si, jak a pro jaké účely Google Inc. zpracovává s vámi související údaje. Chcete-li se odhlásit 

z Google Analytics, přejděte na odhlašovací stránku Google Analytics 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainstalujte doplněk pro váš prohlížeč. 

(d) Data zadaná do Služby, generovaná nebo dostupná skrze Službu (stejně jako nezpracovaná data, 

na kterých jsou taková data založena) mohou být automaticky dostupná (v případě online služby) 

nebo automaticky či manuálně (např. používání funkcí ve Službě) převedena do DLI (nebo jakéhokoli 

jiného subjektu ve skupině DeLaval Group). Může se jednat o data z jakéhokoli softwaru, služby, 

systému nebo produktu, který je spravován nebo monitorován Službou. 

Shromažďování dat může být prováděno vzdáleně. Shromážděná nebo vygenerovaná data mohou být dále 

zpracovávána pro účely uvedené níže. 

Upozorňujeme, že všechny výše uvedené kategorie dat nejsou zpracovávány ve spojení s každou Službou a že 

shromažďování dat lze zabránit nebo jej omezit Vaším internetovým připojením a také nastavením ve Vašem 
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zařízení nebo ve Službě (v takovém případě může dojít ke ztrátě určitých funkcí Služby). Více podrobností o 

jednotlivých kategoriích dat, která jsou shromažďována ve spojení se Službou, kterou využíváte nebo zvažujete 

její využití, je dostupné ke stažení a vytištění na http://www.delaval.com/legal/. Můžete si také prohlédnout 

dokumentaci Služby nebo kontaktovat DLI dle níže uvedené části „Další informace“ a zjistit tak více informací.  

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT 

Data, která jsou shromažďována nebo generována DLI ve spojení se Službou, mohou být dále zpracovávána za 

účelem: správy a provozu Služby a příslušných poplatků; identifikace a zabránění neoprávněnému používání 

Služby (např. ověření, zda má uživatel platnou licenci); monitorování a analýzy využívání Služby; optimalizace 

funkcí a obsahu Služby; dalšího vývoje Služby; podpory/vývoje subjektů prodeje a distributorů DeLaval (např. s 

ohledem na vztahy se zákazníky a prodejem); rozvoje přizpůsobených nabídek; zasílání oznámení pro Vás; 

poskytování produktů a služeb pro Vás a dle platných právních předpisů také za účelem zasílání informací o 

produktech a službách DeLaval Group. Data mohou být také zpracovávána za účelem marketingového průzkumu, 

vývoje produktů a služeb a poskytování produktů a služeb dalším subjektům (např. jako neidentifikovatelné 

srovnávací údaje - viz informace o zveřejňování dat v níže uvedené části „Příjemce“). 

V neidentifikovatelné formě (jména osob, subjektů, farem atd. budou odstraněna nebo nahrazena) mohou být 

data shromažďovaná nebo generovaná společností DLI ve spojení se Službou používána také k jiným účelům. 

PŘÍJEMCI 

Data, která jsou shromažďována společností DLI ve spojení se Službou, mohou být pro výše uvedené účely 

zveřejněna jakémukoli subjektu skupiny DeLaval Group, který je může zpracovávat (např. Lattec I/S a 

DairyDataWarehouse B.V.), a jakýmkoli jeho autorizovaným distributorům s ohledem na níže uvedená omezení 

týkající se Osobních údajů. Podrobnosti o jednotlivých subjektech DeLaval Group jsou dostupné na 

http://www.delaval.com/legal/. 

DLI může pro výše uvedené účely využít poskytovatelů služeb ke zpracování dat jménem DLI (např. uchovávání 

dat), přičemž budou zavedena patřičná bezpečnostní opatření, aby byla tato data chráněna. 

V neidentifikovatelné formě (jména osob, subjektů, farem atd. budou odstraněna nebo nahrazena) mohou být 

data shromažďovaná nebo generovaná společností DLI ve spojení se Službou také sdílena s jinými příjemci. 

ZABEZPEČENÍ  

Společnost DLI (nebo její poskytovatelé služeb) implementovala fyzická, technická a organizační opatření k 

zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající rizikům vyvolaným zpracováváním a povahou dat, která jsou 

shromažďována nebo generována společností DLI ve spojení se Službou. Taková opatření jsou implementována 

za účelem: (a) zajištění, aby k údajům měl přístup pouze oprávněný personál; (b) zajištění, aby nedošlo k 

autorizaci přístupu k datům jiným personálem, než který tento přístup požaduje; (c) zajištění, aby se na takový 

personál vztahovaly příslušné povinnosti k uchování dat v tajnosti; a (d) ochrany dat proti neoprávněnému 

zveřejnění a přístupu a náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě a modifikaci. 

OSOBNÍ ÚDAJE 

V běžných případech není požadováno zveřejnění jakýchkoli dat o jakékoli identifikované nebo identifikovatelné 

osobě (dále jen „Osobní údaje“) ve spojení se Službou kromě případů, kdy základní údaje o osobách 

oprávněných k používání Služby Vaším jménem mohou být potřebné k administraci nebo provozu Služby a 

příslušných poplatků (odmítnutí zveřejnění takových údajů může znemožnit využívání Služby). Veškerá výše 

zmíněná data v tomto prohlášení jsou Osobními údaji, které DLI (nebo příslušný „kontrolor“ dat uvedený na 

http://www.delaval.com/legal/) zpracuje pouze v souladu s výše uvedenými účely a uchová Osobní údaje v takové 

formě, která umožňuje identifikaci pouze po dobu nezbytně nutnou k takovým účelům. Právním základem pro 

zpracování Osobních údajů je primárně souhlas poskytnutý příslušnou osobou. V případech, kdy příslušná osoba 

neposkytla souhlas, nebo byl tento souhlas odvolán, právním základem je, že zpracování je nezbytné pro 

oprávněné zájmy (účely uvedené výše), které na základě vyváženosti zájmů nepotlačují zájmy jednotlivce nebo 

jeho základní práva a svobody. Určité zpracování Osobních údajů může být nezbytné pro splnění zákonných 

povinností. 

Osobní údaje nebudou bez souhlasu příslušné osoby zveřejněny společností DLI kromě poskytování údajů jiným 

subjektům v DeLaval Group a Vám a/nebo Vašemu distributorovi/distributorům a to do míry potřebné k 

administrativě nebo provozu Služby a příslušných poplatků nebo dle požadavku příslušných právních předpisů; 

vezměte také na vědomí, že poskytovatelé služeb mohou zpracovávat data jménem DLI, jak je popsáno ve výše 

uvedené části „Příjemce“. Není-li stanoveno jinak v dokumentaci ke Službě nebo na 

http://www.delaval.com/legal/, DLI uchovává Osobní údaje primárně na území Evropské unie, Osobní data však 

mohou být pro účely s výše uvedenými omezeními přenášena do jakékoli lokality, kde využíváte Služby, kde sídlí 

jakýkoli subjekt DeLaval Group a/nebo Váš distributor a kde poskytovatelé služeb DLI provozují svoji činnost. V 
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případech, kdy společnost DLI přenese data z Evropské unie (v jakémkoli jiném případě, než bylo požádáno či 

schváleno Vámi, v případě uzavření, plnění nebo podpory smlouvy, která je uzavřena ve Vašem zájmu nebo v 

případě potřeby ustanovení, výkonu či obrany právních nároků), DLI uplatní patřičná bezpečnostní opatření tak, 

aby byla data chráněna (např. „standardní smluvní ustanovení“ přijatá Evropskou komisí). Osoba, ke které se 

Osobní údaje vztahují, je oprávněna kontaktovat DLI se žádostí o poskytnutí informací o tom, kteří poskytovatelé 

služeb se účastní zpracovávání Osobních údajů, do kterých zemí a oblastí jsou Osobní data přenášena a jaká 

ochranná opatření byla implementována. 

S ohledem na platné právní předpisy má osoba, ke které se Osobní údaje vztahují, právo požadovat informace o 

zpracovávání takových Osobních údajů společností DLI, právo na přístup k těmto Osobním údajům (ve 

strukturovaném, běžně používaném, počítačem čitelném formátu s právem postoupit tato data) a požadovat po 

DLI opravu, doplnění, aktualizování, uzamčení či smazání jakýchkoli Osobních údajů, které jsou nepřesné, 

neúplné, matoucí, zastaralé nebo protiprávní. Tato osoba má dále právo vznést námitku z opodstatněných 

důvodů na zpracovávání dat týkajících se této osoby (zejména v případě oprávněnosti takto činit dle příslušných 

právních předpisů na ochranu osobních údajů) a odvolat, pouze s budoucím účinkem, jakýkoli souhlas poskytnutý 

touto osobou s ohledem na zpracovávání takových dat. Má-li tato osoba zato, že zpracovávání Osobních údajů 

týkajících se takové osoby porušuje příslušné právní předpisy, je tato osoba oprávněna podat stížnost u 

příslušného dozorčího orgánu. 

V případě, že je ustanoven jiný „kontrolor“ než DLI uvedený na http://www.delaval.com/legal/ ve spojení se 

Službou, výše zmíněné ve spojitosti s DLI bude uplatněno i pro takového kontrolora.  

DALŠÍ INFORMACE 

Žádosti o podrobnější informace týkající se zpracovávání dat ve spojení se Službou lze podat zasláním 

podepsané písemné žádosti označené datem společnosti DLI na adresu uvedenou výše (k rukám: „Úředníka pro 

ochranu osobních údajů“). Další kontaktní informace jsou k dispozici na http://www.delaval.com/legal/. 

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ 

V budoucnu mohou být vydávány nové verze Služby. Společnost DLI aktualizuje toto prohlášení za účelem popisu 

jak a pro jaké účely DLI zpracovává data ve spojení s těmito novými verzemi. Společnost DLI je také oprávněna 

upravit toto prohlášení za účelem popisu dodatečného rozsahu nebo dodatečných účelů zpracovávání dat ve 

spojení se Službou. 

PŘEKLADY 

Verze tohoto prohlášení v anglickém jazyce je jedinou závaznou verzí bez ohledu na dostupnost překladu do 

jiných jazyků. Pokud dojde k rozporu či nejasnosti mezi verzí v anglickém jazyce a jakýmkoli překladem, verze v 

anglickém jazyce má přednost. Verze v anglickém jazyce je dostupná ke stažení a vytištění na 

http://www.delaval.com/legal/. 
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