
Jak zpracováváme osobní údaje GDPR 

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů. Ochrana Vašeho soukromí a 
Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak 
na výběr našich partnerů. 

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů  
Správcem Vašich osobních údajů je ZHI SHENG INTERNATIONAL CZECH s.r.o. Naše IČ je 09833544 a 
jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 343251. 
 
Obrátit se na nás můžete způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje: 
E-mailem na vivobonus@cz.vivo.com 
Dopisem na adresu vivo CZ, Čimická 717/34, Kobylisy, 182 00 Praha, Česká republika 
Telefonicky na +420 228 886 846. 

 
2. Jaké osobní údaje zpracováváme 
Pro účely vyhodnocení soutěže, zaslání dárku či reklamních předmětů můžeme zpracovávat Vaše 
osobní údaje, např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-
mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. 
Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server 
veškerá identifikační data (IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Nepoužíváme 
Java Applets nebo Active X Controls. 
Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. 
Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro 
zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce 
Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek. Když 
nám prostřednictvím našich stránek zašlete e-mail obsahující údaje jako např. jméno nebo e-mailová 
adresa, použijeme je pouze pro zaslání Vámi vyžádaných informací. 

 
3. Jaké jsou účely zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom se s Vámi mohli spojit, zaslat vám výhru či jiný 
marketingový materiál. Veškerá komunikace s námi je archivována. Zpracování osobních údajů pro 
účely přímého marketingu jsou dle GDPR podřazeny pod náš oprávněný zájem. 
 
4. Jak ukládáme osobní údaje 
Vaše osobní údaji ukládáme na servery našeho interního systému a na žádost Vám z něj můžeme 
poskytnout výpisy. 
 
5. Co když osobní údaje odmítnete poskytnout 
Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme Vám bohužel zaslat výhru, dárek či jiný 
marketingový materiál. 
 
6. Po jako dobu osobní údaje zpracováváme 
Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání marketingové akce, nejdéle však 10 let, 
poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Po uplynutí běžné promlčení doby dle občanského 
zákoníku, tedy po 4 letech, jsou Vaše osobní údaje v rámci našeho IT systému pseudonymizovány a 



takto jsou uchovány až do doby samotné likvidace. Osobní údaje jsou uchovávány také na základě 
zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů. 
 
7. Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva 
K Vašim osobním údajům máme přístup my, naši zaměstnanci či smluvní zpracovatelé. 
Na vyžádání jsme povinni Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů či je opravit. Pokud se 
domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromí či se zákonem, 
musíme tento stav odstranit nebo vysvětlit. Když Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Když dochází ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím 
automatizovaného rozhodování a Vy jste zjistili, že tím dochází ke zpracování, které je v rozporu s 
ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s právními předpisy, máte právo 
na vznesení námitky. Dále máte také právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení 
zpracování a právo na přenositelnost údajů. Když dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
Vámi uděleného souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. 


