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OCHRANA SOUKROMÍ 
 

Tyto zásady ochrany soukromí vám poskytují veškeré informace, potřebné pro pochopení toho jak budou vaše osobní údaje 
zpracovány při vašem přístupu na internetovou stránku nebo na mobilní aplikaci („aplikace“), kterou zpracuje Campari Group.   
Objasňuje také, jak jsou vaše osobní údaje používány, sdíleny a jako se na nás můžete obrátit v případě jakékoli potřeby ohledně 
vašich osobních údajů. 
Typ zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování se mohou lišit v závislosti na vašich volbách, souhlasu(ů) a službách, 
nabízených (a vámi používaných) internetovou stránkou nebo aplikací, se kterou interagujete. Například způsob sběru vašich 
osobních údajů se bude lišit, když máte zájem účastnit se události, nabídnuté jednou z našich značek nebo když dostáváte bulletin.  
 

 

SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ 
ÚDAJŮ 

Společnost, patřící do Campari Group, která je odpovědná za zpracování osobních údajů, 
závisí od země, ze které jste připojen a od způsobu interakce s našimi internetovými 
stránkami a aplikacemi. V těchto zásadách ochrany soukromí je příslušná 
společnost Campari Group uváděna jako „správce zpracování“.  
Přečtěte si, prosím, níže uvedenou část „místní společnosti“ kvůli kontrole toho, kdo je 
příslušným správcem zpracování.  

 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: gpdp.office@campari.com  

 

KATEGORIE OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

• Kontaktní údaje, zahrnující jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, dodací a 
fakturační adresu. 

• Přihlašovací informace a informace o účtu, zahrnující název obrazovky, heslo a 
specifické ID uživatele. 

• Ostatní osobní údaje, zahrnující pohlaví, rodiště a datum narození.  

• Informace o debetních nebo kreditních kartách a historii nákupů. 

• Obrázky, fotografie a videa. 

• Osobní preference a ostatní informace, které se týkají vás a vašeho osobního 

života.  

• Technické údaje o pohybu na internetu (např. adresa IP), v souladu s vašimi 

preferencemi ohledně cookies.  

 
ZDROJ ÚDAJŮ Údaje jsou poskytovány vámi. 

 

 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

 
PRÁVNÍ 

ZÁKLADY 

 
UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Odpověď na vaši žádost o informace: poskytuje vám 

informace, které jste požadovali prostřednictvím kontaktního 

formuláře, např. když kladete všeobecné dotazy jako „kde mohou 

najít daný výrobek?“. 

Legitimní zájem. 

Po dobu, potřebnou pro zpracování 

vaší žádosti, maximálně po dobu 

jednoho roku. 

Bulletiny: zasílání e-mailů s komunikacemi informačního 

charakteru („bulletin“), o které výslovně požádáte, 

prostřednictvím zadání e-mailové adresy, jména a příjmení do 

příslušného formuláře pro sběr údajů. 

Plnění (dobrovolné) 

smlouvy, ve které figurujete 

jako jedna ze stran. 

Dokud nepožádáte o vyškrtnutí ze 

služby zasílání bulletinů. 

Soutěže/události: umožnit, s ohledem na požadované údaje, 

uvedené jako povinné(*), registraci pro soutěž, jako i správu 

organizačních aktivit, týkajících se soutěže. 

Plnění (dobrovolné) 

smlouvy, ve které figurujete 

jako jedna ze stran. 

Rok po udělení ceny. V některých 

zemích potřebujeme uchovávat tuto 

informaci delší dobu kvůli 

požadavkům zákonů.  

Přímý marketing: obrátit se na vás z obchodních a/nebo 

reklamních účelů, např. tím, že vám budou zasílány - 

prostřednictvím automatizovaných kontaktních prostředků (jako 

SMS, MMS a e-mail) - reklamní a obchodní komunikace, týkající 

se služeb/výrobků, nabízených správcem zpracování. 

Souhlas (volitelný a kdykoli 

odvolatelný).  
Dokud nezrušíte váš souhlas. 

Profilování: provádět analýzu vašich preferencí, zvyklostí, 

chování, usuzovaných zájmů, například na základě kliknutí online 

na příspěvky/obsah internetových stránek a stránek na sociálních 

sítích správce zpracování, s cílem zasílat vám uživatelsky 

přizpůsobené obchodní komunikace a/nebo provádět cílené 

reklamní operace. 

Souhlas (volitelný a kdykoli 

odvolatelný). Specifický 

souhlas je získaný pouze 

pro ty země, ve kterých 

aplikovatelná legislativa 

vyžaduje specifický 

Dokud nezrušíte váš souhlas. 

mailto:gpdp.office@campari.com


 
Červenec 2020 

 

souhlas k provádění 

reklamních kampaní, 

založených na aktivitách 

profilování.  

Sdružený průzkum: pochopit chování a preference zákazníka 

pro sdružený průzkum a analýzu. Ohledně podrobnějších 

informací si přečtěte níže uvedený odstavec „Pochopení chování 

a preferenci zákazníka“.  

Legitimní zájem. 

Dokud nepožádáte o namítnutí proti 

takovému zpracování, tj. být zahrnutý 

do naší analýzy. V každém případě je 

informace získávána na sociálních 

sítích za účelem provádění 

statistických záznamů, pravidelně 

aktualizována. 

Komunikační média (podepsání): umožnit podepsání zřeknutí 

se pro publikaci vašich fotografických snímků nebo videí. 

Plnění (dobrovolné) 

smlouvy, ve které figurujete 

jako jedna ze stran. 

Doba trvání smlouvy, a po jejím 

ukončení, po dobu požadovanou 

aplikovatelnou legislativou.  

Komunikační média (použití): používat, způsobem uvedeným v 

zřeknutí se, natáčení videa a/nebo pořizování fotografických 

snímků. 

Plnění (dobrovolné) 

smlouvy, ve které figurujete 

jako jedna ze stran. 

Vzhledem k tomu, že jsou předmětem 

šíření, není možné zadefinovat 

období uchovávání údajů. 

Optimalizace našich internetových stránek / aplikací: kvůli 

chodu našich internetových stránek / aplikací instalujeme cookies 

za účelem optimalizace výkonnosti a uživatelského přizpůsobení 

obsahu. 

Ohledně instalace 

potřebných cookies se 

spoléháme na náš legitimní 

zájem, ohledně volitelných 

cookies zase na váš zájem.  

Doba uchovávání závisí na 

instalovaných cookies (přečtěte si 

zásady týkající se souborů cookies 

internetové stránky / aplikace). 

Zpracování vaší objednávky: na internetových stránkách / 

aplikacích, na/ve kterých si můžete zakoupit naše výrobky, 

sbíráme vaše údaje pro správné vyřízení objednávky.  

Plnění (dobrovolné) 

smlouvy, ve které figurujete 

jako jedna ze stran. 

Po potřebnou dobu, v souladu s 

aplikovatelnou finanční legislativou. 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníka: sbíráme vaše údaje pro 

vyhodnocení úrovně našich služeb (např. Soutěže, události, 

prodej výrobků) na základě interakce s vámi. 

Legitimní zájem. Maximálně po dobu jednoho roku. 

Účet: umožnit vám vytvořit si účet na/v našich internetových 

stránkách / aplikacích. 

Plnění (dobrovolné) 

smlouvy, ve které figurujete 

jako jedna ze stran. 

Dokud nevymažete váš účet. 

Zákonná povinnost: splnění povinností, vyplývajících z 

aplikovatelné legislativy (např. Finanční povinnosti). 

V souladu se zákonnými 

povinnostmi. 

Po dobu, vyžadovanou aplikovatelnou 

legislativou. 

Můžeme používat vaše osobní údaje také jinými způsoby a dle potřeby vám poskytneme specifické oznámení v okamžiku sběru a získání 

vašeho souhlasu. Po vypršení výše uvedených období uchovávání budou údaje zničeny, vymazány nebo uvedeny do anonymní podoby. 

 

 

DRUH POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ 

Údaje, které poskytujete, jsou získávány na základě dobrovolnosti. Když odmítnete 
poskytnout nám informace potřebné pro poskytování vámi požadované služby, 
nebudeme schopni vám tuto službu poskytnout. Některé technické informace mohou 
být sbírány automaticky, když se připojíte na naše internetové stránky a aplikace. 
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PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Údaje mohou být zpracovány externími stranami, které působí jako správci zpracování 
údajů, pro účely příkladu orgány a dozorné a kontrolní organizace, a obecně strany, 
zahrnující soukromé strany, oprávněné požadovat údaje, orgány veřejné správy, které 
výslovně vyžadují od správce údaje pro administrativní nebo institucionální účely, v 
souladu s nařízeními platné národní a evropské legislativy, jako i osob, společností, 
svazů nebo osob samostatně výdělečně činných, které poskytují pomoc a rady.    
Kromě toho, když se účastníte soutěže nebo události, vaše údaje mohou být 
publikovány na kanálech sociálních médií (např. Facebook, Instagram, YouTube) v 
souladu s příslušnými podmínkami a náležitostmi.  Výsledkem je, že společnosti 
sociálních médií působí jako samostatní správci zpracování.  
 
 
Údaje mohou být zpracovány také v zastoupení správce, prostřednictvím externích 
subjektů, stanovených pověřenci pro zpracování, kterým jsou uděleny vhodné provozní 
pokyny.  Tyto subjekty jsou v podstatě zahrnuty v následujících kategoriích: 
a. společnosti, nabízející služby údržby internetových stránek a počítačových 

systémů; 
b. společnosti, nabízející podporu při provádění studií trhu; 
c. společnosti, které poskytují služby správy a údržby databáze správce zpracování; 
d. společnosti, nabízející e-mailové služby; 
e. společnosti, nabízející služby správy pro platformu automatizace marketingu;  
f. společnosti, které poskytují služby organizační podpory a organizování recepcí pro 

události.  
 
Když jsou instalovány cookies třetí strany (s vašim souhlasem), vaše údaje mohou být 
zpracovány třetími stranami, kterým jsou údaje oznámeny. 

 

PŘENOS ÚDAJŮ 
V závislosti na správci zpracování, by vaše osobní údaje mohly být zpracovány v 
různých zemích. Avšak když má správce zpracování sídlo v Evropě, údaje budou 
zpracovány v Evropské unii. 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Můžete uplatnit specifická práva ohledně shromážděných osobních údajů 
obrácením se na správce zpracování na následující e-mailové adrese: 

gpdp.office@campari.com. 

 

PRÁVO NA STÍŽNOST NA 
DOZORČÍ ORGÁN 

Když si myslíte, že vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně, v závislosti na 
aplikovatelné legislativě, máte právo podat stížnost na kompetentní orgán pro ochranu 

údajů. Když má správce zpracování sídlo v Evropské unii, zde je uveden seznam 

příslušných dozorčích orgánů. 

 
AUTOMATICKÉ 
ROZHODOVÁNÍ 

Shromážděné osobní údaje nebudou předmětem žádné techniky automatického 
rozhodování, které by vás mohla jakkoli negativně ovlivnit.  

 

POCHOPENÍ CHOVÁNÍ A 
PREFERENCÍ ZÁKAZNÍKA 

Používáme některé veřejně dostupné informace pro rozhodování strategického 
marketingu a komunikace na základě sdružené analýzy zájmů, preferencí a chování 
zákazníka.   Vskutku používáme takzvané „nástroje pro sociální naslouchání“, které 
shromažďují a analyzují veřejně dostupné informace, sdílené uživateli na sociálních 
sítích.  Prostřednictvím takových nástrojů budeme například schopni pochopit jak je 
dané slovo nebo hashtag (např. #Cocktails) používáno na sociálních sítích a jako lidé 
reagují na naše příspěvky na našich kanálech sociálních médií.  

 

VERZE DOKUMENTU 
Poslední aktualizace: Červenec 2020 
Verze: 2.0 
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MÍSTNÍ SPOLEČNOSTI 

ZEMĚ SPOLEČNOST ADRESA 

Rakousko Campari Austria GmbH Naglergasse 1/Top 13 ,1010, Wien 

Země Beneluxu Campari Benelux S.A. Avenue de la Méterologie, 10, Bruxelles 

Francie 
Société des Produits Marnier Lapostolle 

S.A. 
32 rue de Monceau, 75008 Paris 

Německo Campari Deutschland GmbH Adelgundenstrasse 7, 80538 München, Deutschland 

Řecko Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A. 6 & E Street, A' Industrial Area, Volos 

Itálie Davide Campari-Milano N.V. 

Sídlo: Amsterdam, Nizozemsko – Spisová značka v obchodním 

rejstříku 78502934  

 

Pobočka a provozovna: Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San 

Giovanni (MI) – Itálie 

Itálie Camparino S.r.l. Piazza Duomo, 21 Milano 

Španělsko Campari España S.L. Calle de la Marina 16-18, planta 29, Barcelona 

Švýcarsko Campari Schweiz A.G. Lindenstrasse 8, Baar 

Spojené království Glen Grant Ltd. 

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road, trading as 

Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street, 

London SE1 9SG 

Ostatní země Davide Campari-Milano N.V. 

Sídlo: Amsterdam, Nizozemsko – Spisová značka v obchodním 

rejstříku 78502934  

Pobočka a provozovna: Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San 

Giovanni (MI) – Itálie 

 


