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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V
SPOLOČNOSTI RED BULL

1. Úvod

1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Red Bull (ďalej len „Zásady“) stanovujú,

ako spoločnosť Red Bull GmbH, ktorej sídlo sa nachádza na adrese Am Brunnen 1, 5330 Fuschl,

Austria a naše pridružené spoločnosti (ďalej len „Red Bull“, „my“, „nás“, „naše“) zhromažďuje

a spracúva osobné informácie o vás, keď navštevujete našu webovú lokalitu (ďalej len „Webová

lokalita“), používate naše mobilné aplikácie a hry (ďalej len „Aplikácie“, zúčastňujete sa na jednom

z našich podujatí alebo navštevujete jednu z našich reštaurácií..

1.2 Každá pridružená spoločnosť, ktorá spracováva vaše informácie, vrátane spoločnosti Red Bull

GmbH, bude prevádzkovateľom údajov. Úplný zoznam našich pridružených spoločností nájdete,

keď kliknete tu. Pokračovaním v používaní tejto Webovej lokality alebo aplikácie potvrdzujete, že

ste si prečítali tieto Zásady.

1.3 Ak zmeníme čokoľvek dôležité v týchto Zásadách (informácie, ktoré zhromažďujeme, ako ich

používame alebo prečo ich používame), uvedené zmeny zvýrazníme v hornej časti týchto zásad

a na 30 dní od vykonania zmeny a pred nadobudnutím jej účinnosti poskytneme viditeľný odkaz

na danú zmenu.

2. Zhromažďované informácie

2.1 Informácie, ktoré nám dávate. Keď používate našu Webovú lokalitu, keď si s nami píšete, keď

sa zúčastníte našich súťaží, akcií alebo prieskumov, zverejňujete na našich Webových lokalitách,

prihlásite sa na odber nášho informačného bulletinu, kúpite si náš tovar alebo služby, prípadne si

rezervujete prostredníctvom našej webovej lokality podujatia, vytvoríte si účet alebo používate

naše Aplikácie, alebo keď s nami komunikujete prostredníctvom jednej z našich platforiem

sociálnych médií alebo na nej, napríklad prostredníctvom našich nástrojov programu chatbot,

môžete nám dať informácie vrátane informácií, pomocou ktorých vás môžeme identifikovať

(„osobné informácie“). Tam, kde od vás požadujeme informácie, budeme zhromažďovať

informácie obsiahnuté v príslušných formulároch alebo stránkach. Keď nás kontaktujete alebo keď

s nami inak interagujete, môžete si zvoliť, že nám poskytnete ďalšie informácie.
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2.2 Ak našu Webovú lokalitu alebo Aplikáciu navštevujete pravidelne, možno si chcete u nás

vytvoriť Účet (ďalej len „Účet“). Pri nastavovaní svojho Účtu nám môžete okrem iného poskytnúť

informácie, ako je vaše meno, používateľské meno k Účtu e�mailová adresa a pohlavie, krajina

bydliska, telefónne číslo alebo, ak je to vhodné, vaše poverenia na sociálne siete . Ak si u nás

zaregistrujete Účet, vytvoríte si aj jedinečné heslo, ktoré vám umožní pristupovať k svojmu Účtu.

Zhromažďovať budeme aj informácie týkajúce sa vášho obľúbeného obsahu na našich Aplikáciách

a Webovej lokalite (napríklad video, ktoré sa vám páči) a informácie týkajúce sa obsahu, ktorý ste

si vybrali na prístup offline (ako sú napríklad videá na našich Aplikáciách, ktoré si stiahnete, aby ste

si ich mohli pozrieť neskôr).

2.3 Ak si na našej Webovej lokalite zakúpite nejaké hry, služby, aplikácie (vrátane nákupov v rámci

aplikácie) alebo iný tovar, budeme zhromažďovať aj doručovaciu adresu, fakturačnú adresu a

platobné údaje. Majte na pamäti, že nebudeme ukladať vaše platobné údaje. To urobí spoločnosť

tretej strany pre platby.

2.4 Ak navštívite jednu z našich reštaurácií, môžeme zhromažďovať aj informácie o vašich

preferenciách súvisiacich s vašou návštevou reštaurácie, ako sú napríklad vaše stravovacie

požiadavky alebo preferencie súvisiace s návštevou.

2.5 Ak sa prihlásite na odber jedného z našich bulletinov alebo na prijímanie iných foriem priamej

komunikácie od nás, potom nám môžete poskytnúť svoj meno, e�mailovú adresu, pohlavie, dátum

narodenia a informácie o záujmoch.

2.6 Ak používate naše Webové lokality alebo Aplikácie, môžeme použiť vaše osobné informácie

na vytvorenie špecializovaných odporúčaní na podporu vašej používateľskej skúsenosti. To môže

zahŕňať odporúčanie obsahu, ktorý si môžete pozrieť, na základe histórie vášho prehliadania alebo

počtu „páči sa mi to“ na sieti Facebook a záujmov(podľa toho, čo je vhodné). Nebudeme

zhromažďovať vaše používateľské meno a heslo na Facebook, Twitter alebo Google+, môžeme

však zhromažďovať údaje z týchto Webových lokalít, ktoré potvrdia, či ste prihlásení do Aplikácie

pomocou svojho účtu Facebook, Twitter alebo Google+. Tieto informácie sa používajú na prístup

a získanie určitých informácií o vás z vášho profilu na sieťach Facebook, Twitter alebo Google+ na

podporu vašich používateľských skúseností a poskytnutie zmysluplného obsahu. Ide o informácie,

ktoré zverejníte na svojom profile. Nepristupujeme do nastavení vášho osobného účtu.

2.7 S vaším súhlasom môžu naše Aplikácie využívať GPS sledovanie, aby sme vám mohli

poskytovať funkcie súvisiace s aktuálnou polohou a Aplikácie môžu tiež pristupovať k fotografiám

a videám, ktoré si ukladáte do svojho mobilného zariadenia, aby vám umožnili nahrávať videá

a fotografie na použitie v rámci Aplikácií. A na záver, Aplikácie môžu využívať zobrazovanie

oznámení, aby vám mohli posielať oznámenie, keď iný hráč presiahne vaše najvyššie skóre. Pri

prvom použití aplikácie budete požiadaní, či chcete aktivovať tieto funkcie v ponuke svojich

nastavení. Ak sa rozhodnete neaktivovať ich, prípadne ich neskôr deaktivujete, možno nebudete

môcť využívať celý rozsah služieb Aplikácie.
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2.8 Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme. Keď navštívite našu Webovú lokalitu,

použijete naše Aplikácie, môžeme automaticky zhromažďovať tieto informácie: vašu adresu IP,

informácie o prihlásení, informácie o lokalite, typ a verziu prehliadača, typy a verzie doplnkov

prehliadača, operačný systém a platformu, informácie o vašej návšteve vrátane toho, na aké URL

ste klikli na našej Webovej lokalite, prostredníctvom našej Webovej lokality a z našej Webovej

lokality, produkty, na ktoré ste sa pozerali alebo ktoré ste vyhľadávali, chyby sťahovania, vášho

reklamného ID (ak ho vaše zariadenie, ako napríklad produkt Apple alebo produkt Google,

podporuje), produkty, ktoré ste si prezerali alebo ste ich hľadali, videá, ku ktorým ste pristúpili,

chyby sťahovaní, dĺžku návštev určitých stránok a interakciu so stránkou a aplikáciami, sťahovanie

médií na offline prístup, rozlíšenie obrazovky, kapacita spracovania a pamäť zariadenia, chyby

prehrávania a problémy s ukladaním do medzipamäti, správanie používateľa, ako je napríklad dĺžka

používania Aplikácie, jedinečné identifikátory zariadenia (napríklad IMEI adresa (jedinečné číslo

pridelené mobilným telefónom, ktoré používajú GSM siete, aby im pomohli identifikovať platné

mobilné zariadenia)). Automaticky zhromažďujeme informácie prostredníctvom použitia rôznych

technológií vrátane použitia súborov „cookie“ a „web beacon“ („webový maják“).

2.9 Informácie o vás môžeme zhromažďovať aj prostredníctvom našich informačných systémov,

keď navštívite naše priestory alebo sa zúčastníte našich podujatí.

2.10 Informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov. Ak používate ľubovoľnú z iných nami

poskytovaných služieb na tejto našej Webovej lokalite, našich Aplikáciách alebo z iných subjektov

a pridružených spoločností Red Bull, môžeme o vás dostávať informácie z iných zdrojov. Tiež úzko

spolupracujeme s tretími stranami (napríklad vrátane obchodných a/alebo sponzorských

partnerov, subdodávateľov v oblasti technických, platobných a donáškových služieb, reklamných

sietí, poskytovateľov analýz, poskytovateľov informácií o vyhľadávaní, úverových referenčných

agentúr) a informácie o vás môžeme dostať od nich (vrátane informácií, ktoré sú verejne

dostupné).

3 Ako a prečo používame vaše informácie

3.1 Informácie, ktoré zhromaždíme, využívame, aby sme vám ponúkli čo najlepšiu možnú

skúsenosť, keď pristúpite na našu Webovú lokalitu a do našich Aplikácie a ste s nami v kontakte aj

využívaním našich služieb a produktov, To zahŕňa využívanie vašich informácií na nasledujúce

účely:

(a) poskytovanie a zlepšovanie našich produktov a služieb: vaše informácie používame, aby sme

vám poskytli produkty a služby, o ktoré ste požiadali prostredníctvom Webovej lokality, a aj pri

kúpe, rezervácii podujatia, odosielaní potvrdzujúcich e�mailov na vašu adresu alebo kontakte

s vami v súvislosti s účtom. Vaše informácie používame na zlepšenie a prispôsobenie našej

Webovej lokality, Aplikácií, produktov a služieb, aby lepšie vyhovovali správaniu a technickým

schopnostiam našich používateľov;

(b) vytvorenie a spravovanie vášho Účtu: vaše informácie využívame, aby sme vytvorili váš Účet

a na správu nášho vzťahu s vami. Vaše informácie využívame aj na komunikáciu s vami v súvislosti
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s vaším Účtom našimi službami;

(c) spravovanie Webovej lokality a Aplikácií: vaše informácie využívame na spravovanie našej

Webovej lokality a Aplikácií na interné operácie a aj na riešenia problémov a aby sme pochopili

akékoľvek chyby, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní našej Webovej stránky a Aplikácií;

(d) zlepšovanie používania a obsahu našich webových stránok a Aplikácií: vaše informácie

využívame na zlepšenie obsahu našich webových stránok a Aplikácií a na zabezpečenie ich

prezentovania vám a pre vaše zariadenia najúčinnejším spôsobom;

(e) zabezpečenie a bezpečnosť: informácie zhromaždené na našej Webovej lokalite

a v Aplikáciách využívame v rámci našej snahy zachovať zabezpečenie a bezpečnosť našej

Webovej lokality a aby nám pomohli riadiť a spravovať naše IT systémy. Informácie zhromaždené

prostredníctvom našich bezpečnostných systémov využívame na udržanie zabezpečenia

a bezpečnosti našich priestorov a osôb navštevujúcich naše podujatia.

(f) marketing: vaše informácie využívame na komunikáciu s vami a a na to, aby sme vás mohli

aktuálne informovať o našich činnostiach a podujatiach, ako aj o činnostiach a podujatiach tretích

strán, ktoré vás môžu zaujímať, a na návrhy a odporúčania pre vás na našej Webovej lokalite

a v Aplikáciách o tovaroch a službách, ktoré vás môžu zaujímať. Tieto informácie vám poskytneme

prostredníctvom e�mailu (na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, ak sa požaduje zo zákona),

zobrazovaných oznámení v našich Aplikáciách, personalizovaných oznámení na našich webových

lokalitách, cielených reklám na našej Webovej lokalite a Aplikáciách a platforiem tretích strán,

textov, sociálnych médií alebo telefonicky;

(g) online reklamy: vaše informácie využívame na meranie alebo pochopenie účinnosti reklám,

ktoré dodávame vám i iným, a nato, aby sme vám dodali relevantné reklamy. Vaše informácie

využívame, aj keď s vami komunikujeme prostredníctvom sociálnych médií pri budovaní

a udržiavaní našej značky v sociálnych médiách;

(h) personalizácia a prispôsobenie vašich skúseností: tam, kde je to povolené zákonom, môžeme

kombinovať informácie, ktoré dostaneme zo zdrojov tretích strán (vrátane informácií z webových

lokalít sociálnych médií), s informáciami, ktoré nám dáte a informáciami, ktoré o vás zbierame

(vrátane informácií v súboroch cookie a technológii web beacon). Tieto informácie a

skombinované informácie môžeme použiť na to, aby sme zistili viac o vašich preferenciách ako

nášho zákazníka, na vylepšenie vašej používateľskej skúsenosti na našej Webovej lokalite

a Aplikáciách a na to, aby sme vám poskytli informácie, obsah a ponuky, ktoré budú na mieru šité

vašim potrebám;

(i) poskytovanie jednotnej skúsenosti na rôznych zariadeniach a platformách: informácie, ktoré

zhromaždíme od vás a ktoré nám poskytnete na jednom zariadení alebo platforme priradíme

k informáciám, ktoré zhromaždíme od vás a ktoré nám poskytnete na iných zariadeniach a

platformách;
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(j) poskytovanie služieb zákazníkom a riadenie sťažností alebo žiadostí: vaše informácie

môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli efektívnejšiu službu starostlivosti o zákazníkov a na

riadenie akýchkoľvek sťažností alebo požiadaviek vo vašom mene;

(k) vykonanie potrebných sprístupnení a uplatnenie práv: vaše informácie môžeme využívať aj na

vykonanie potrebných sprístupnení v reakcii na žiadosť, pri ktorej sme zo zákona povinní vyhovieť

orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom alebo agentúram, prípadne pri

obrane právnych nárokov a navyše pri vymáhaní našich Zmluvných podmienok a/alebo týchto

Zásad a

(l) správa predaja, prevodu alebo reorganizácie jedného z našich obchodných subjektov.

4 Prečo pri používaní vašich informácií využívame právne základy

4.1 Naše spracovávanie vašich osobných informácií bude postavené na rôznych právnych

základoch vrátane nasledovných:

a) ak ste poskytli súhlas: o váš súhlas žiadame napríklad, aby sme mohli spracovať vaše osobné

informácie na účely priamych marketingových činností alebo ak využívame technológie, ako

napríklad súbory cookie, prípadne keď spracovávame osobitné kategórie údajov, ako sú napríklad

vaše stravovacie požiadavky;

b) ak je spracovanie potrebné na plnenie zmluvy: napríklad, aby ste nám umožnili uľahčiť

rezerváciu podujatí alebo dodať tovar, ktorý ste si objednali v našej webovej predajni, alebo

uľahčiť nákup v rámci Aplikácií;

c) keď musíme dodržať zákonnú povinnosť: môže byť napríklad potrebné, aby sme zverejnili

vaše údaje orgánu činnému v trestnom konaní alebo nášmu, prípadne vášmu zástupcovi

konajúcemu v súdnom spore a

d) ak je spracovanie potrebné na účely našich oprávnených záujmov: to zahŕňa napríklad: (1)

poskytovanie našich produktov a služieb vám; (2) zabezpečenie primeranej ochrany Vášho účtu

a zabezpečenie ochrany a vhodného používania našej Webovej lokality, Aplikácií, siete

a informačnej techniky; (3) lepšie pochopenie spôsobu, akým používate naše produkty a služby,

Aplikácie a Webovú lokalitu a ako veci vylepšovať; (4) prieskum a analýza produktov a služieb,

ktoré chcete; (5) prispôsobenie nášho obsahu , marketingu, propagácie a ponúk tak, aby boli

relevantnejšie podľa vašich záujmov; (6) udržiavanie profilu v tradičných a sociálnych médiách; (7)

efektívna komunikácia a vykonávanie sociálnych analýz a výkonnosti obsahu v sociálnych médiách;

(8) zabezpečenie bezpečnosti nášho podniku a našich partnerov a monitorovanie oblastí okolo

našich priestorov a v nich, aby sme zabezpečili našich zamestnancov, verejnosť pred zločinom

alebo trestnými činmi; (9) uzatváranie a udržiavanie vzťahov s predajcami, partnermi a inými

spoločnosťami a zaobchádzanie s osobami, ktoré pre nich pracujú; (10) informovanosť

o aktualizovaných obchodných postupoch, aby sme zabezpečili, že ponúkame

konkurencieschopnú službu a spĺňame očakávania našich zákazníkov a (11) určenie účinnosti reklám

na našej Webovej lokalite, v Aplikáciách a na webových lokalitách partnerov. V niektorých
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jurisdikciách si tento typ spracovania vyžaduje súhlas. O váš súhlas vás požiadame, ak sme zo

zákona povinní to urobiť.

5 Ako zdieľame a odhaľujeme informácie o vás

5.1 Informácie o vás môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami Red Bull na účely

uvedené v časti 3 týchto Zásad a s tretími stranami., ku ktorým patria online platformy tretích

strán, platformy sociálnych médií, organizácie, ktoré nám poskytujú službu alebo konajú ako naši

agenti vrátane, okrem iného, subdodávateľov (aj ich agentov) a odborných poradcov,

poradenských agentúr, reklamných sietí, IT dodávateľov, poskytovateľov databáz, odborníkov na

zálohy a obnovu po katastrofách, poskytovateľov e�mailu a iných poskytovateľov služieb, ktorí sú

potrebný na zlepšenie našich produktov a služieb.

5.2 Budeme:

(a) využívať súhrnné, anonymizované alebo iné údaje, z ktorých nie je možná identifikácia

spoločne s inzerentmi, reklamnými sieťami a sociálnymi sieťami, ktoré vyžadujú výber údajov

a ich využitie na príslušné reklamy pre vás a ostatných. Súhrnné informácie zároveň

využijeme, aby sme pomohli inzerentom osloviť publikum, na ktoré sa chcú zameriavať;

(b) využívať osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, aby sme pomohli našim inzerentom

zobraziť ich reklamy cieľovému publiku a prezentovať vám naše propagačné správy vrátane

využitia služby Facebook Custom Audience (vlastné publikum) a Google Customer Match.

To znamená, že vám budú prezentované reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie v dôsledku

osobných informácií, ktoré o vás máme, a

(c) spoločne využívať vaše osobné údaje a prístupové informácie od

poskytovateľov analytických a vyhľadávacích nástrojov, ktoré nám pomáhajú pri zlepšovaní

a optimalizácii našej Webovej lokality a Aplikácií na lepšiu personalizáciu obsahu a reklám.

5.3 Naši dodávatelia a poskytovatelia služieb budú musieť splyniť naše normy týkajúce sa

spracovávania informácií a bezpečnosti. Informácie ktoré im poskytujeme, aj vrátane vašich

osobných informácií, budú poskytované iba v súvislosti s plnením ich funkcie. Vaše osobné

informácie nebudú môcť využívať na žiadne iné účely, než sú uvedené v týchto zásadách.

6. Ako sa môžete voliteľne prihlásiť k alebo odhlásiť z odberu priameho marketingu

6.1 My a vybraté tretie strany môžeme použiť informácie, ktoré nám dáte na našej Webovej lokalite

a prostredníctvom našich Aplikácií, na účely priameho marketingu na poskytnutie aktualizácií;

bulletinov; informácií o podujatiach; alebo iných komunikácií, ktoré by vás podľa nás mohli

zaujímať.

6.2 Ak je to potrebné podľa zákona, pred odoslaním priameho marketingu od vás získame

predchádzajúci súhlas. V každom prípade vám v každom odoslanom oznámení ponúkneme

možnosť odhlásiť sa z odberu.
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6.3 Proti prijímaniu priameho marketingu od nás môžete kedykoľvek namietať, ak nám pošlete e�

mail na e�mailovú adresu uvedenú ďalej v časti 17 alebo ak si vyberiete možnosť odhlásiť sa

z odberu v našich e�mailových oznámeniach.

7. Analytické a reklamné nástroje

7.1 Aby sme zabezpečili, že naša reklama je vám prispôsobená a je pre vás zaujímavá, analyzujeme

vaše správanie na našich lokalitách, webových lokalitách našich partnerov, našich Aplikáciách a pri

našom kontakte s vami. Sledujeme napríklad, keď kliknete na články alebo na naše reklamy (ktoré

sú na našich webových lokalitách a webových lokalitách tretích strán, keď ste s nami v kontakte na

sociálnych médiách (ak sa zmienite o nás alebo o našich produktoch), keď s nami komunikujete

priamo (čo môže zahŕňať aj komunikáciu s našimi nástrojmi na komunikáciu chatbot, ktoré sa

využívajú v sociálnych médiách) pri nákupe lístkov na jedno z našich podujatí, pri nákupe

produktov od nás, keď sa zúčastňujete našich podujatí, keď otvoríte naše marketingové

oznámenia a ste s nami v kontakte a lokality, z ktorých ste prišli navštíviť našu webovú lokalitu

alebo stiahnuť naše Aplikácie.

7.2 Používame nástroje tretích strán vrátane Audience Studio. Z tohto dôvodu na zber informácií o

vašom správaní počas prechádzania internetom a aby sme vám dodali reklamy na základe vašich

záujmov používame súbory cookie, alebo podobné technológie. Ďalšie informácie o používaní dát

nástrojom Audience Studio zistíte po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.salesforce.com/company/privacy. Zo zberu a používania vašich dát sa môžete

kedykoľvek voliteľne odhlásiť kliknutím na nasledujúci odkaz

https://www.salesforce.com/products/marketing�cloud/sfmc/salesforce�dmp�consumer�choice.

7.3 Používame aj nástroje tretích strán vrátane nástrojov Facebook Custom Audience a Google

Customer Match, aby sme vám na platformách tretích strán (vrátane sietí Facebook, Youtube a

Google) dodali reklamy. Tieto nástroje poskytujú tretie strany vrátane spoločností Facebook

a Google, aby umožnili spojenie zákazníka/návštevníka spoločnosti Red Bull s používateľom siete

Facebook alebo Google na poskytnutie cielenej reklamy. Z tohto dôvodu zdieľame s týmito

poskytovateľmi tretích strán (napr. spoločnosťami Facebook a Google) informácie o vás a na našej

webovej lokalite používame súbory cookie alebo podobné technológie na analýzu efektivity našej

reklamy na iných webových lokalitách. Ďalšie informácie o používaní dát spoločnosťou Facebook

alebo Google zistíte po kliknutí na tieto odkazy: https://www.facebook.com/ads/about alebo

https://support.google.com/google�ads/answear/6379332?hl=en. Proti prijímaniu reklám

prostredníctvom tohto nástroja môžete namietať prostredníctvom svojich nastavení siete

Facebook alebo Google a ak nás kontaktujte prostredníctvom e�mailu podľa informácií v časti 17

ďalej.

8. Súbory cookie a iné technológie

8.1 Prostredníctvom používania súborov „cookie“ automaticky zhromažďujeme informácie. Súbory

cookie môžeme nastaviť my alebo ich môžu nastaviť tretie strany. Súbor cookie je textový súbor,

ktorý obsahuje malé množstvo informácií. Tieto informácie môže webová lokalita odoslať do

https://www.salesforce.com/company/privacy
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice
https://www.facebook.com/ads/about
https://support.google.com/google-ads/answear/6379332?hl=en
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vášho prehliadača a môžu sa potom uložiť vo vašom počítači ako značka, ktorá charakterizuje váš

počítač, ale nepomenúva vás. Niektoré z našich stránok Webovej lokality používajú súbory cookie,

aby vás lepšie obslúžili, keď sa vrátite na Webovú lokalitu. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak,

aby vás upozornil, pred tým, ako prijmete súbor cookie. Budete tak mať príležitosť rozhodnúť sa,

či ho chcete prijať. Svoj prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby zakázal súbory cookie; ak to však

urobíte, niektoré časti z našej Webovej lokality nemusia fungovať správne.

8.2 Využívame aj technológiu „web beacons“ („webové majáky“), ktoré sú bežne známe aj ako

„jednopixelové GIFy“, „čisté GIFy“ alebo „značky“. Webové majáky sú malé grafické obrázky, ktoré

môžu byť súčasťou našej Webovej lokality . Webové majáky nám umožňujú optimalizovať naše

produkty a služby a poskytujú nám a partnerom z tretích strán analytické informácie, ako napríklad

koľko návštevníkov chodí na našu Webovú lokalitu. Webové majáky môžeme používať aj v našej e�

mailovej korešpondencii, aby sme vedeli určiť, či ste ju otvorili, alebo aby sme prijali akékoľvek

ďalšie opatrenie. Spolupracujeme aj s inými organizáciami pri umiestňovaní webových majákov na

ich webových lokalitách alebo v ich reklamách. Robíme to, aby sme mohli vytvoriť štatistiky o tom,

ako často vedie kliknutie na reklamu na webovej lokalite spoločnosti Red Bull vedie k nákupu

alebo inému kontaktu na webovej lokalite inzerenta.

8.3 V súvislosti s našimi Aplikáciami informácie zhromažďujeme automaticky prostredníctvom

využívania jedinečného identifikátora zariadenia (ID). ID je osobitný reťazec čísel a písmen

(„reťazec znakov“), ktorý je priradený vášmu zariadeniu, ale nepomenúva vás. ID umožňuje nám

a našim vybraným tretím stranám sledovať vaše správanie, keď používate aplikáciu. Takmer každá

aplikácia využíva technológiu ID. Identifikátory slúžia na niekoľko účelov, ako je napríklad

zapamätanie si vašich preferencií a všeobecné zlepšovanie vašich používateľských skúseností. ID

nám môžu napríklad povedať, či ste našu aplikáciu už použili predtým alebo ste novým

používateľom. Môžu nám tiež pomôcť zabezpečiť, aby boli reklamy, ktoré uvidíte prostredníctvom

aplikácií, pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Vďaka tejto funkcii sú ID mimoriadne užitočné na

zlepšenie vašich používateľských skúseností.

8.4 Informácie o konkrétnych súboroch cookie a webových majákoch používaných na tejto

Webovej lokalite nájdete v našej Politike používania súborov cookie a informácie.

9. Odkazy na iné webové lokality a sociálne médiá

9.1 Keď poskytneme odkazy na iné webové lokality, robíme to iba na informačné účely.

Neovládame iné webové lokality a netýkajú sa ich tieto Zásady. Ak pomocou poskytnutých

odkazov prejdete na iné webové lokality, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu od vás

zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto

zásady sa môžu od tých našich líšiť.

9.2 Na niektorých stránkach našej Webovej lokality, môžu tretie strany, ktoré poskytujú obsah,

aplikácie alebo doplnky prostredníctvom našej Webovej lokality, sledovať vaše používanie obsahu,

aplikácií a doplnkov alebo pre vás môžu prispôsobiť obsah, aplikácia a doplnky. Napríklad keď

zdieľate článok pomocou tlačidla na zdieľanie prostredníctvom sociálnych médií na našej

https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Slovakia/201907240841/sk/cookie.html
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Webovej lokalite (napr. Facebook, Twitter alebo Google Plus), sociálna sieť, ktorá vytvorila

tlačidlo, zaznamená, že ste to urobili. Ďalšie informácie o doplnkoch sociálnych médií, ktoré sa

nachádzajú na našej Webovej lokalite, nájdete na Politiku používania súborov cookie.

10. Uchovávanie dát

10.1 Informácie o vás nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na naše obchodné účely alebo

pre zákonné alebo regulačné požiadavky.

10.2 Informácie o vás budeme uchovávať pokiaľ máte účet u spoločnosti Red Bull a na obdobie

po jeho zrušení, ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad

uchovávanie informácií pre daňové a účtovné účely. Informácie o vás uchovávame v súlade

s našimi internými postupmi na zachovávanie údajov.

10.3 Ak namietate proti prijímaniu našich oznámení priameho marketingu alebo sa rozhodnete

odhlásiť sa z ich prijímania, odstránime vaše kontaktné údaje a marketingové povolenia, aby sme

zabezpečili, aby ste od nás nedostávali žiadne ďalšie marketingové oznámenia. Aj keď uvedené

osobné údaje nevymažeme, ak by boli potrebné v prípade vyšetrovania alebo sporu.

10.4 Vo všetkých prípadoch budeme naďalej chrániť vaše osobné údaje v súlade s podmienkami

týchto zásad. Naše informácie budeme zároveň pravidelne obnovovať, aby sme zabezpečili ich

aktuálnosť.

11. Vaše práva

11.1 V súvislosti s vašimi osobnými informáciami môžete mať na základe platných zákonov za

určitých okolností nasledujúce práva:

(a) Právo na prístup k vašim osobným údajom. Ak chcete získať kópiu osobných informácií, ktoré

o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej e�mailovej adrese. Pred reakciou na vašu

žiadosť vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o vašej

žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci

ľubovoľných lehôt stanovených zákonom.

(b) Právo opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovávanie vašich osobných informácií. Ak

chcete opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovávanie svojich osobných údajov, kontaktujte nás

na e�mailovej adrese uvedenej nižšie. Nesiete zodpovednosť za to, že nám predložíte pravdivé,

presné a úplné informácií a budete ich udržiavať aktuálne

(c) Právo odvolať súhlas. Ak ste poskytli svoj súhlas so spracovávaním, môžete ho kedykoľvek

odvolať, ak nás kontaktujete na e�mailovej adrese uvedenej ďalej v časti 17.

(d) Právo na prenosnosť údajov. Môžete nás požiadať, aby sme vám pomohli presunúť časť vašich

informácií do iných spoločností. Aby sme vám pomohli, máte právo požiadať, aby sme poskytli

vaše informácie v ľahko čitateľnej forme inej spoločnosti. Svoju žiadosť pošlite e�mailom na e�

mailovú adresu uvedenú nižšie.
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(e) Právo vzniesť námietky. Môžete vzniesť námietky voči spôsobu, akým spracovávame vaše

osobné údaje, alebo namietať proti priamemu marketingu založenému na využití profilu, ak je vaša

námietka založená na oprávnených záujmoch. Pošlite nám žiadosť e�mailom na e�mailovú adresu

uvedenú ďalej.

(f) Právo nepodliehať automatickému rozhodnutiu (ďalšie informácie nájdete v bode 12

uvedenom ďalej).

(g) Právo podať sťažnosť u orgánu dohľadu. Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame

vaše osobné informácie, môžete sa obrátiť na miestne orgány.

11.2 Ak ste sa rozhodli mať Účet, potom môžete pristupovať k osobným informáciám, ktoré o vás

máme prostredníctvom vášho Účtu, aby ste získali ich kópiu a aby ste mohli opraviť, zmeniť alebo

odstrániť informácie, ktoré sú nepresné. Svoj Účet môžete tiež kedykoľvek zrušiť.

11.3 Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv uvedených vyššie, kontaktujte nás na e�mailovej

adrese uvedenej v časti 17.

12. Profilovanie

12.1 Vaše osobné údaje môžeme použiť, aby sme sa o vás pokúsili dozvedieť viac, aby sme mohli

lepšie predvídať, o ktoré produkty alebo služby môžete mať záujem.

12.2 Na niektorých našich webových lokalitách s elektronickým obchodovaním najímame

poskytovateľov služieb, ktorý využívajú automatizované rozhodovanie na overenie vašej adresy

a posúdenie vašej úverovej schopnosti. To nám umožňuje zabezpečiť, že používame správne

údaje o adrese a zhodnotiť riziko, že nezaplatíte za naše produkty a služby.

13. Informačná bezpečnosť

13.1 Aplikujeme príslušné fyzické, technické a administratívne opatrenia na ochranu vašich

osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, pred neoprávneným prístupom, zberom,

využívaním, prezradením, kopírovaním, úpravou alebo likvidáciou. Všetky informácie, ktoré nám

poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.

13.2 Keď máte heslo, ktoré vám umožňuje prístup na našu Webovú lokalitu alebo aplikácie, nesiete

zodpovednosť za udržanie bezpečnosti a dôvernosti tohto hesla.

14. Internetové prenosy

14.1 Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, používanie internetu na zhromažďovanie a

spracovanie osobných informácií nevyhnutne obsahuje prenos údajov v medzinárodnom meradle.

Aj keď vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

prostredníctvom našej Webovej lokality alebo aplikácie, vo vašom regióne (napríklad pre

európskych návštevníkov v Európskom hospodárskom priestore), je možné, že vaše osobné

informácie budú prenesené subjektom mimo váš región (kde môžu byť iné zákony o ochrane
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osobných údajov, napr. v Spojených štátoch) vrátane pridružených spoločností spoločnosti Red

Bull.

14.2 Ak k takýmto prevodom dôjde, môžeme zaviesť bezpečnostné opatrenia a riešenia na

ochranu údajov, aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich informácií v ľubovoľných tretích

štátoch , napr. využitím štandardných zmluvných doložiek alebo spoľahnutím sa na systém štítu na

ochranu súkromia, ak je to relevantné. Ak chcete získať podrobné informácie o takýchto

bezpečnostných opatreniach, vyžiadajte si ich od nás e�mailom na adrese uvedenej v časti 17.

15. Používanie tejto Webovej lokality alebo našich Aplikácií neplnoletými osobami

15.1 Používaním tejto Webovej lokality alebo aplikácie potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov. Ak

máte v prípade tejto Webovej lokality alebo našich Aplikácií 16 alebo menej rokov, musíte pred

tým, získať povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú

oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme,

prestaneme spracovávať ich informácie.

16. Zmeny Politiky

16.1 Táto Politika bola naposledy aktualizovaná dňa 6th of June, 2018. Vždy, keď sa tieto Zásady

zmenia, na našej Webovej lokalite alebo aplikácie bude zverejnené oznámenie po dobu 30 dní.

Pokračovaním v používaní našej Webovej lokality potvrdzujete svoj súhlas s príslušnými zmenami.

17. Otázky, pripomienky a sťažnosti týkajúce sa týchto Zásad a kontaktné údaje DPO

17.1 Túto Webovú lokalitu spravuje spoločnosť Red Bull GmbH. Ak máte otázku, pripomienku alebo

sťažnosť k týmto Zásadám alebo nášmu nakladaniu s vašimi informáciami, môžete nás kontaktovať

e�mailom na privacy@redbull.com.

mailto:privacy@redbull.com

