
DODATEČNÉ INFORMACE  

 

Za zpracování osobních údajů odpovídá společnost LAUFEN CZ s.r.o. (dále „Laufen”), 

IČO: 257 58 691, se sídlem Praha, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, Česká republika. 

 

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese privacy@laufen.com nebo na uvedené 

poštovní adrese společnosti Laufen *.  

 

Společnost Laufen shromažďuje tyto osobní údaje za účelem vaší registrace do systému 

z důvodů;  

- urychlení vašich budoucích nákupů, 

- získání uvedených výhod týkajících se rozšířené záruky,  

- použití při prodeji produktů, které jsou nabízeny v rámci zmiňované platformy,  

- případné konzultace, aktualizace, reklamace nebo opravy vašeho výrobku, 

- zlepšení vyřizování žádostí o informace, které nám zasíláte, 

- naplnění, udržování, rozvoje, řízení a zlepšování případných vztahů, které máte se 

společností Laufen. 

 

Pokud při zadávání osobních údajů označíte danou možnost, dáváte společnosti Laufen 

výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování informací o 

produktech a službách, slevách a speciálních nabídkách.  

 

Společnost Laufen bude uchovávat vaše osobní údaje dokud nepožádáte o jejich výmaz, 

nebo po dobu 10 let od vašeho posledního přihlášení do platformy. 

 

Právními důvody pro zpracování vašich osobních údajů je řízení smluvních vztahů, které 

vyplývají z vaší registrace a používání platformy, včetně případných transakcí, které jejím 

prostřednictvím provádíte. 

 

Pole ve formuláři pro sběr osobních údajů, která jsou označená hvězdičkou, jsou 

povinná. V případě, že takto označená pole nevyplníte, společnost Laufen může na 

základě vlastního uvážení odmítnout zpracovat vaši žádost. 

 

Bez ohledu na výše uvedené probíhá zasílání informací o produktech a službách, slevách 

a speciálních akcích na základě vašeho případného souhlasu s tímto zasíláním, který jste 

poskytli, přičemž odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na řízení smluvních vztahů, 

které vznikly na základě vaší registrace a používání platformy, včetně případných 

transakcí, které jejím prostřednictvím provádíte. 

 

Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány třetím osobám, vyjma 

případů, kdy to vyžaduje platná legislativa. 

 

Bez ohledu na výše uvedené vás tímto informujeme, že společnost  IBM, Softlayer 

Technologies Netherlands B.V. poskytuje společnosti Laufen hosting a hostingové 



služby, a uvedené marketingové služby ji rovněž poskytují společnosti Roca Sanitario SA 

a Laufen Bathrooms AG. 

 

Máte právo kdykoli přistupovat ke svým osobním údajům a v případě, že budou 

nepřesné, můžete požádat o jejich opravu. O výmaz vašich osobních údajů můžete mimo 

jiné požádat, pokud pomine důvod, za jakým byly dané údaje shromážděny. 

 

V případech uvedených v platné legislativě můžete požádat o omezení rozsahu 

zpracování vašich osobních údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, za účelem ochrany práv fyzické nebo 

právnické osoby nebo z důvodu veřejného zájmu. 

 

Rovněž můžete požádat o přenositelnost vašich osobních údajů, tzn. získání údajů 

osobního charakteru, které o vás uchováváme v našich souborech ve strukturované 

podobě, běžně používané a strojově čitelné. 

 

V případech stanovených zákonem můžete z důvodů týkajících se vaší osobní situace 

vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. 

 

Za účelem výkonu těchto práv můžete kontaktovat společnost Laufen na poštovní nebo 

emailové adrese uvedené výše v tomto dokumentu. 

 

Svůj souhlas poskytnutý pro jakýkoli zde uvedený účel můžete kdykoli odvolat, aniž by 

to ovlivnilo oprávněnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, který 

byl udělen před jeho odvoláním. 

 

Závěrem vás informujeme, že máte právo žádat o ochranu Úřad pro ochranu osobních 

údajů na telefonním čísle +420 234 665 111, internetová adresa: www.uoou.cz 

 


