ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ AKADEMIE UNIVERSAL ROBOTS
1. Ochrana vašeho soukromí
Společnost Universal Robots A/S („Universal Robots“) bere zpracování vašich osobních údajů velmi vážně.
Zajišťujeme přiměřené a transparentní zpracování v souladu s pravidly zpracování osobních údajů, včetně GDPR. Tyto
zásady ochrany osobních údajů platí pro osobní údaje, které společnost Universal Robots shromažďuje a zpracovává
o uživatelích Akademie Universal Robots na adrese https://academy.universal-robots.com/.

2. Správce dat a kontaktní informace
Společnost Universal Robots je správce osobních údajů, které jsme od vás obdrželi.
Můžete nás kontaktovat pomocí následujících údajů:
Universal Robots A/S
Energivej 25
5220 Odense
Dánsko
IČO: 29138060
Kontaktní e-mail: dataprotection@universal-robots.com
Kontaktní telefonní číslo: +45 89 93 89 89

3. Osobní údaje, které o vás zpracováváme
Vaše informace shromažďujeme, když se zaregistrujete jako uživatel na našem školicím serveru na adrese
https://academy.universal-robots.com/, nebo když na webu používáte profil uživatele společnosti nebo jiného
subjektu, a shromažďujeme data, když využíváte platformu Akademie při čtení, psaní a hodnocení obsahu, který je
zde sdílen, a také při nákupu osobních školení.
Některé z osobních údajů, které shromažďujeme, jsou nezbytné pro poskytování našich služeb pro vás nebo vaši
společnost; u dalších osobních údajů se můžete sami rozhodnout, zda je chcete poskytovat. Budeme vás informovat,
zda a proč je nutné vaše osobní údaje zpracovávat.
Shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie „běžných osobních údajů“ podle článku 6 GDPR:
-

kontaktní informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, další kontaktní údaje, název
společnosti, registrační číslo společnosti, pracovní pozice a úroveň vzdělání;

-

informace o profilu týkající se naší platformy Akademie; a

-

informace o používání webových stránek, jako jsou technická data, IP adresy, URL adresa, ze které
jste přišli, URL adresa, kterou používáte, prohlížeč, který používáte, vaši IP adresu a informace o vaší IP
doméně a soubory cookie (viz článek 7 níže týkající se souborů cookie).

4. Nahrávání osobních údajů do Akademie Universal Robots
V souladu s praxí Dánské agentury pro ochranu údajů jste jediným správcem všech osobních údajů třetích stran, které
nahrajete na naši webovou stránku pro náš program Akademie. Proto je vaší odpovědností mít požadovaný právní
základ pro takové zpracování prostřednictvím našeho programu Akademie.

5. Účel a právní základ zpracování
Společnost Universal Robots shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující účely:
-

usnadnění vašeho používání našich webových stránek, služeb a produktů,

-

kontaktování v rámci našich vztahů se zákazníky a poskytování zákaznického servisu a podpory,
zasílání zpravodajů nebo jiných marketingových materiálů, průzkumů atd.,
sledování obchodních vedení,
remarketing, behaviorální cílení a reklama.

Společnost Universal Robots zpracovává vaše osobní údaje pouze v případě, že platí jedna z následujících podmínek:

-

dali jste svůj předchozí souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
naše zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi a/nebo pro jakékoli
předsmluvní závazky z toho vyplývající;
naše zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění jakýchkoli zákonných povinností;
naše zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě jakýchkoli právních
nároků; a
naše zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností
Universal Robots nebo třetí stranou, pokud se nemá za to, že tyto zájmy převažují nad vašimi zájmy nebo
základními právy. Takovými legitimními zájmy mohou být naše zájmy při vývoji, marketingu a prodeji našich
produktů a poskytování našich služeb, sledování a udržování našich obchodních vztahů s našimi zákazníky,
dodavateli, distributory, partnery a dalšími obchodními vztahy.

6. Období uchovávání
Osobní údaje shromažďované společností Universal Robots musí být zpracovávány a ukládány tak dlouho, jak to
vyžaduje účel, pro který byly osobní údaje shromážděny.
Společnosti Universal Robots může být dovoleno uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, pokud jste udělili
souhlas se zpracováním. Kromě toho může být společnost Universal Robots povinna uchovávat vaše osobní údaje po
delší dobu, kdykoli je to požadováno pro splnění zákonné povinnosti nebo pro prokázání, uplatnění nebo zamítnutí
právního nároku.
Po uplynutí doby uchovávání budou vaše osobní údaje vymazány.

7. Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače
prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte). Tyto soubory cookie umožňují webu rozpoznat váš
prohlížeč a, pokud máte zaregistrovaný účet, přidružit jej k zaregistrovanému účtu.
Soubory cookie používáme k porozumění a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy a ke shromažďování
souhrnných údajů o provozu a interakci se stránkami, abychom mohli v budoucnu nabídnout lepší funkčnost a
nástroje pro stránky. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět
návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat námi shromážděné informace, kromě toho,
že nám pomáhají vést a zlepšovat naše podnikání.
Další informace o tom, jak společnost Universal Robots zpracovává soubory cookie, naleznete v našich zásadách
týkajících se souborů cookie: https://www.iubenda.com/privacy-policy/75145020/cookie-policy

8. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje sdělujeme obchodním partnerům pouze v případě, že jsme k nim obdrželi váš souhlas, je-li to
nezbytné k plnění dohody s vámi, pokud je zpřístupnění v souladu se zákonnou povinností nebo pokud je zveřejnění
nezbytné k určení právního nároku, vynuceného nebo obhajovaného v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) nebo f)
nařízení GDPR.
Vaše informace můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je zveřejnění vhodné a v souladu se zákonem,
vynucením zásad našich stránek nebo ochranou našich či jiných práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobně
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identifikovatelné informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám za účelem marketingu, reklamy
nebo jiného použití.
Dále používáme následující procesor:

-

Webnuts A/S – vývojáři školicích systémů pro naši Akademii Universal Robots.

9. Skupina Universal Robots
Společnost Universal Robots je součástí mezinárodní organizace a osobní údaje, které shromažďujeme a
zpracováváme, mohou být mezi subjekty ve skupině Universal Robots přenášeny mezinárodně pro účely, pro které
byly osobní údaje shromažďovány.
Pokud jde o subjekty skupiny Universal Robots se sídlem v zemích mimo EU/EHP, které nejsou považovány za
bezpečné třetí země, a tudíž nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, považují se dohody založené na
standardních smluvních ustanoveních Evropské komise za legitimní základ pro přenos vašich osobních údajů.
Přehled organizace společnosti Universal Robots a další informace týkající se legitimního základu pro přenos osobních
údajů do třetích zemí lze získat podáním žádosti o tyto informace na adresu dataprotection@universal-robots.com

10. Odkazy třetích stran
Podle našeho uvážení můžeme příležitostně do našich stránek zahrnout nebo nabízet na nich produkty nebo služby
třetích stran. Pokud společnost Universal Robots poskytuje odkazy na takové třetí strany, snažíme se co nejjasněji
ukázat, že opouštíte adresu https://academy.universal-robots.com/. Nezodpovídáme za obsah a činnosti těchto
propojených stránek, které mají oddělené a nezávislé smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Přesto se
snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách.

11. Vaše práva
Pokud jde o vaše osobní údaje zpracovávané námi, můžete uplatnit následující práva:

•

Právo na přístup: Máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a řadě dalších informací. Právo
na přístup však nesmí porušovat práva jiných osob a práva na svobodu.

•

Právo na opravu: Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů.

•

Právo na vymazání: Ve zvláštních situacích máte právo na vymazání osobních údajů před provedením
našeho všeobecného vymazání.

•

Právo na omezení zpracování: V určitých situacích máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud máte nárok na takové omezené zpracování, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat – s výjimkou
jejich uložení – pouze s vaším souhlasem, a to za účelem prokázání, uplatnění nebo obrany právního nároku
nebo ochrany osoby nebo důležitých veřejných zájmů.

•

Právo na přenositelnost dat: Máte právo na přenositelnost dat, pokud je naše zpracování vašich osobních
údajů založeno na vašem souhlasu nebo dohodě a zpracování probíhá automaticky. Z tohoto práva vyplývá,
že máte právo na předávání vašich osobních údajů ve strukturovaném, obecně používaném a strojově
čitelném formátu, který máte právo předat jinému poskytovateli služeb.

•

Právo na vznesení námitky: V určitých situacích máte právo vznášet námitky proti našemu zákonnému
zpracování vašich osobních údajů.
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•

Právo na odvolání souhlasu: Pokud je naše zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas
zcela nebo částečně odvolat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které provedeme,
dokud nebude váš souhlas odvolán. Zrušení vašeho souhlasu bude tedy platné pouze od tohoto okamžiku.

Další informace o vašich právech naleznete v pokynech Dánské agentury pro ochranu údajů popisujících práva
subjektu údajů na adrese http://www.datatilsynet.dk.
Pokud využijete svá práva, jak je popsáno výše, zpracováváme také osobní údaje týkající se přijetí a odpovědi na
dotaz. V případě pochybností o vaší totožnosti máme právo požádat o další informace potřebné k potvrzení vaší
totožnosti. V takovém případě zpracujeme za tímto účelem tyto dodatečné informace o vás. Rozsah informací a naše
zpracování však v maximální možné míře omezíme.

12. Stížnosti
Na naše zpracování vašich osobních údajů si můžete stěžovat u společnosti Universal Robots, kontaktní informace
naleznete výše.
Pokud si chcete stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů, máte také právo podat stížnost Dánské agentuře
pro ochranu údajů. Kontaktní informace naleznete na http://www.datatilsynet.dk.

13. Pouze zásady ochrany údajů online
Tyto zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím našich
stránek a nikoli na informace shromážděné offline.

14. Změny našich zásad ochrany údajů
Společnost Universal Robots si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany údajů. Nejnovější verze těchto zásad
bude vždy k dispozici na našich webových stránkách. Důrazně vám doporučujeme, abyste naše zásady ochrany
osobních údajů průběžně sledovali a seznámili se s případnými změnami, které se na vás mohou vztahovat.
Tento dokument byl naposledy aktualizován v listopadu 2019.
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