OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI FURLA
Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Furla S.p.A., společnost založená
podle italského práva se sídlem Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Itálie,
(„společnost Furla“) zpracovává vaše osobní údaje v souladu s evropským nařízením 2016/679
(„GDPR“) a právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými ve vaší zemi nebo území (společně
s GDPR, „právní předpisy o ochraně osobních údajů“).
Jsme přesvědčeni, že ochrana vašich osobních údajů je z hlediska našich aktivit klíčovou hodnotou a
chceme vám poskytnout veškeré informace, abyste měli v příslušných případech kontrolu nad
využíváním svých osobních údajů a svého souhlasu v souvislosti s jejich zpracováním ze strany
společnosti Furla explicitním a informovaným způsobem.
a) KDY JSOU OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY?
Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány při následujících příležitostech:
(1) pokud se rozhodnete se připojit k věrnostnímu programu společnosti Furla („program My
Furla“) a stát se zaregistrovaným klientem („klient programu My Furla“),
(2) pokud si zakoupíte výrobky nebo služby společnosti Furla jako klient programu My Furla
v jednom z prodejních míst společnosti Furla přihlášených k celosvětovému programu My
Furla (viz níže uvedený seznam přihlášených zemí) nebo když navštívíte nebo uskutečníte
nákup na jedné z webových stránek společnosti Furla nebo prostřednictvím aplikace
společnosti Furla nebo jakéhokoliv jiného internetového kanálu nebo sociálního média
týkajícího se společnosti Furla („online kanály“) nebo
(3) při příležitosti propagačních akcí sponzorovaných společností Furla (např. soutěže nebo hry
o ceny).
b) KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Společnost Furla S.p.A. se sídlem ve Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Itálie,
zpracovává vaše osobní údaje v postavení správce osobních údajů za účelem:
(1) zpracování vaší přihlášky do programu My Furla k zaregistrování jako klienta programu My
Furla a k zajištění bezpečnosti vašeho profilu po registraci („registrace klienta programu My
Furla“),
(2) poskytování jakýchkoli služeb nebo nabídek vyhrazených klientům programu My Furla (např.
soutěžemi nebo hrami o ceny), včetně zasílání informací o těchto službách a nabídkách („služby
a nabídky vyhrazené klientům programu My Furla“),
(3) interakcí klientů s našimi sociálními stránkami (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube atd.)
(„sociální interakce“),
(4) k marketingovým a profilovacím činnostem.
Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaším nákupem výrobků společnosti
Furla, včetně poskytnutí jakýchkoli souvisejících služeb, jako je doprava, dárkové zprávy / dárková
balení, dodávka v obchodě, vyřízení vrácení výrobků, podpora zákazníkům a podpora po prodeji
(společně „prodejní služby“), budou vaše údaje zpracovány následujícími samostatnými správci
osobních údajů:
➢ při nákupu v jednom z prodejních míst
společnosti Furla v Itálii nebo
➢ při nákupu prostřednictvím jednoho z online
kanálů dostupných v zemích EU.
Každá místní pobočka společnosti Furla (viz ➢ při
nákupu
v jednom
z přidružených
níže uvedený seznam místních poboček, které se
prodejních míst společnosti Furla, které se
hlásí k programu My Furla)
hlásí k programu My Furla a které se
nenachází v Itálii nebo
Společnost Furla S.p.A.

Oznámení o ochraně osobních údajů jednotlivých místních
poboček Furla Group, které zajišťují prodej na lokální
úrovni, naleznete zde:
společnost
Furla
v Japonsku:
[https://www.furla.com/jp/en/privacyjp/?force=true,
společnost
Furla
ve
Spojených
státech:
[https://www.furla.com/us/en/privacy-noticeus/?force=true,
společnost
Furla
v Austrálii:
[https://www.furla.com/au/en/privacyau/?force=true,
společnost
Furla
na
Novém
Zélandu:
[https://www.furla.com/nz/en/privacynz/?force=true,
společnost
Furla
v Kanadě:
[https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html.
Pro místní pobočky společnosti Furla v EU a ve Švýcarsku
mohou být vyžádány v prodejně při nákupu.

➢ při nákupu prostřednictvím jednoho z online
kanálů dostupných v zemích mimo EU.

Každý místní partner společnosti Furla (viz ➢ při nákupu v jednom z prodejních míst
níže uvedený seznam těch místních partnerů, kteří
místních partnerů, kteří se hlásí k programu
se hlásí k programu My Furla)
My Furla.
Oznámení o ochraně osobních údajů každého místního
partnera společnosti Furla mohou vyžádána v obchodě
při nákupu.

c) OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME, JEJICH ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Společnost Furla může zpracovávat vaše osobní údaje – které jste dobrovolně poskytli – pro následující
účely na tomto právním základě:
Kategorie osobních údajů
jméno, datum narození, daňové
číslo, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, údaje o zálibách,
zaměstnání, zájmy, nákupní údaje
(např.
zakoupené
výrobky,
provozovna, datum a čas nákupu,
údaje
o dodání),
prohlížené
výrobky
jméno, pohlaví (nepovinný údaj,
pouze u registrovaných klientů),
datum narození, adresa, telefonní
číslo, e-mailová adresa

Účely
(1) splnění zákonných povinností
společnosti Furla, jako jsou závazky
související se spolehlivostí produktu a
zárukami a další povinnosti plynoucí
z vyšetřování nebo pokynů úřadů,
například v případě podvodů nebo
právních
sporů
(„zákonné
povinnosti“)
(2) vaše zaregistrování jako klienta
programu My Furla, které vám
umožní
celosvětově
těžit
z exkluzivních nabídek a služeb pouze
pro zaregistrované klienty (obdržíte email s potvrzením po registraci), a
zajištění bezpečnosti vašeho profilu po
registraci
(„registrace
klienta
programu My Furla“)

Právní základ
dodržování
zákonných
povinností
společnosti Furla (čl.
6, odst. 1 písm. c)
GDPR)

jméno, datum narození (pouze
u registrovaných klientů), daňové
číslo, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, nákupní údaje
(např.
zakoupené
výrobky,

(3) splnění povinností, které jsou
přísně spjaty s vaším nákupem
výrobku a souvisejícími službami, jako
je dodání, dárková zpráva / dárkové
balení, dodání v obchodě, vrácení

plnění smlouvy, jejíž
jste stranou nebo
provedení určitých
kroků na základě vaší
žádosti
před

plnění smlouvy, jejíž
jste stranou, nebo
provedení určitých
kroků na základě vaší
žádosti
před
uzavřením smlouvy
(čl. 6, odst. 1 písm. b)
GDPR)

provozovna, datum a čas nákupu, výrobku
a
poprodejní
údaje o dodání)
(„prodejní služby“)
jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa

jméno, datum narození, pohlaví
(pouze u registrovaných klientů),
adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa, data o procházení obsahu
a
produkty
zobrazené
v internetových kanálech

servis uzavřením smlouvy
(čl. 6, odst. 1 písm. b)
GDPR)
(4)
zajištění
vašeho
přístupu plnění smlouvy, jejíž
k exkluzivním službám a nabídkám je subjekt, k němuž
vyhrazeným klientům programu My se údaje vztahují,
Furla na celém světě (např. hrám a stranou
nebo
soutěžím o ceny), včetně zasílání provedení určitých
informací o těchto službách a kroků na základě
nabídkách („služby a nabídky žádosti
subjektu,
vyhrazené klientům programu My k němuž se údaje
Furla“)
vztahují,
před
uzavřením smlouvy
(čl. 6, odst. 1 písm. b)
GDPR)
(5) „marketingové aktivity“:
váš
souhlas
se
zpracováním pro tyto
5a.
provádění
marketingových konkrétní účely (čl. 6,
průzkumů, statistických analýz nebo odst. 1 písm. a)
dalších výzkumů, jejichž účelem je GDPR)
zlepšení našich produktů a služeb a
vyhodnocení klientovy spokojenosti
5b. provádění propagačních kampaní
a zasílání nabídek a marketingových
sdělení souvisejících s entitami Furla
(Furla SPA a její dceřiné společnosti) a
produkty a službami společnosti Furla
prostřednictvím kanálů, které jste
určili: pošty, e-mailu, telefonu, SMS
nebo sociálních médií, a rovněž
automatizovanými prostředky (např.
se můžete rozhodnout dostávat
informační bulletin s informacemi
o nových produktech a službách
společnosti Furla a informacemi
o událostech, soutěžích, předváděcích
akcích, věrnostních programech apod.
organizovaných společností Furla).
Taková sdělení se budou týkat
výrobků a služeb z oblasti módy,
luxusního zboží a podobně. Pokud
upřednostňujete
marketingovou
komunikaci
pouze
tradičními
prostředky (např. poštou nebo
neautomatizovanými
telefonními
hovory), napište prosím na adresu:
privacy@furla.com.
5c. zasílání vám adresovaných e-mailů
nebo SMS, které mají zvýšit vaši
spokojenost
s nakupováním
prostřednictvím našich internetových
kanálů nebo vám připomenout

nedokončený nákup.

jméno, datum narození, pohlaví
(pouze u registrovaných klientů),
adresa,
údaje
o zálibách,
zaměstnání, zájmy, nákupní údaje
(např.
zakoupené
výrobky,
provozovna, datum a čas nákupu,
údaje
o dodání),
prohlížené
výrobky

5d. zasílání (i když nemáte zájem
o registraci do programu My Furla)
našeho newsletteru prostřednictvím emailu a sdělení, která mají zvýšit vaši
spokojenost
s nakupováním
prostřednictvím našich internetových
kanálů nebo vám připomenout
nedokončený nákup
(6) analýza vašich spotřebních
návyků u prodejců společnosti Furla
(v
obchodě
nebo
v rámci
internetových kanálů), například ve
vztahu k zakoupeným výrobkům,
zobrazovaným výrobkům, prodejnám,
kde nákupy byly uskutečněny, s cílem
poskytnout vám individualizované
nabídky, které jsou v souladu s vašimi
zájmy („profilování“)

váš
souhlas
se
zpracováním pro tyto
konkrétní účely (čl. 6,
odst. 1 písm. a)
GDPR)

Společnost Furla může rovněž zpracovávat vaše osobní údaje týkající se historie vašeho online
prohlížení shromážděné během vašich návštěv na webových stránkách nebo během sociálních interakcí
(ať už jste zaregistrovaný klient nebo ne), pomocí technologií pro sledování, jako jsou „soubory
cookies“ (informace o sběru osobních údajů prostřednictvím souborů cookies naleznete v našich
zásadách pro používání souborů cookies [https://www.furla.com/cz/en/cookie-eu/]).
c) 1. ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI
V této části vás informujeme ohledně údajů, které nebyly získány přímo od subjektu, které jste mohli
zaslat coby součást zamýšleného nákupu jednoho z našich produktů či služeb (např. dárková zpráva
nebo dárkové balení).
V souladu s čl. 14 směrnice GDPR platí pro údaje, které nebyly získány přímo od subjektu (jako je
tomu nyní u osobních údajů příjemce dárkového balení a/nebo zprávy s gratulací, které jste nám mohli
poskytnout použitím služby), že příslušné oznámení poskytnete vy; v tomto ohledu se zavazujete, že
pošlete příslušníku své rodiny, známému nebo jinému subjektu, který je příjemcem služby, kopii tohoto
oznámení nebo odkaz s přístupem k internetové verzi a v každém případě uvědomíte subjekt
o základním obsahu tohoto oznámení.
d) JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A CHRÁNĚNY?
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány buď elektronicky nebo v tištěné podobě. Společnost Furla
podnikne přiměřené kroky, aby zajistila, že vaše informace budou uchovávány v bezpečí, budou použity
pouze pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů (a nikoliv pro jiné účely)
a budou na základě vašeho požadavku zpřístupněny nebo opraveny.
Společnost Furla používá přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k ochraně proti
ztrátě, zneužití a změně osobních údajů, které jsou v její správě. Žádný přenos údajů přes internet nebo
pomocí systému pro ukládání dat však nemůže zaručit 100% bezpečnost, tudíž nám prosím neposílejte
e-mailem informace, které považujete za důvěrné. Je vaší osobní odpovědností zajistit vlastní kopie
vašich hesel a souvisejících přístupových kódů pro naše online nástroje.

e) JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje shromážděné za účelem splnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy budou
uchovávány po dobu nepřesahující dobu nezbytnou k těmto účelům a v žádném případě nepřesahující
dobu 10 let po ukončení smlouvy (např. po zrušení vaší registrace jako klienta programu My Furla), kdy
po této době budou vaše osobní údaje zničeny nebo znehodnoceny nebo anonymizovány.
Vaše osobní údaje shromážděné pro účely marketingu a profilování mohou být uchovávány po dobu
7 let (jak bylo schváleno italským úřadem pro ochranu údajů), poté budou zničeny nebo znehodnoceny
nebo anonymizovány.
f) JE

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ ČI NEPOVINNÉ A JAKÉ JSOU MOŽNÉ DŮSLEDKY
NEPOSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚDAJŮ?

Musíte poskytnout svoje osobní údaje pro účely uvedené v bodě c) (1) (zákonné povinnosti), (2)
(registrace klienta programu My Furla) a (3) (prodejní služby) a (4) (služby a nabídky vyhrazené
klientům programu My Furla). Pokud si nepřejete, aby společnost Furla zpracovávala vaše osobní údaje
pro tyto účely, společnost Furla to bude respektovat. V takovém případě se však nebudete moci nechat
zaregistrovat jako klient programu My Furla a využívat exkluzivní služby a nabídky, které společnost
Furla nabízí zaregistrovaným klientům.
Poskytování osobních údajů pro účely stanovené v písmenech c) (5) (marketingové účely) a (6)
(pro účely profilování) je na rozdíl od toho nepovinné. Neposkytnutí vašich osobních údajů pro tyto
účely nebude mít pro vás žádné negativní důsledky. Pokud souhlasíte s tím, že společnost Furla bude
zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na:
privacy@furla.com.
g) JAK

SDÍLÍME SHROMÁŽDĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, JAK FUNGUJÍ NAŠE GLOBÁLNÍ SLUŽBY A
S KTERÝMI SUBJEKTY MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLENY MIMO OBLAST EHP?

Společnost Furla nebude šířit vaše osobní údaje.
Pokud se zaregistrujete jako klient programu My Furla a souhlasíte se zpracováním svých osobních
údajů pro účely marketingu nebo profilování, vaše osobní údaje (poskytnuté v průběhu registračního
procesu nebo při nákupu - např. jméno, datum narození (pouze u registrovaných klientů), adresa,
telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zálibách, zaměstnání, zájmy, nákupní data - zakoupené
produkty, provozovna, datum a čas nákupu, data o dodání - prohlížené produkty) budou vloženy do
databáze CRM společnosti Furla, která bude přístupná pro místní pobočky a partnery společnosti Furla,
kteří se připojili k programu My Furla a kteří jednají jako kontroloři zpracování osobních údajů jménem
vlastníka údajů, společnosti Furla.
Tímto způsobem společnost Furla sdílí vaše údaje v rámci společností sítě společnosti Furla, a to jak
v zemi vašeho bydliště, tak mimo ni, a jak v oblasti EHP, tak mimo ni, kde se společnost Furla nachází,
protože program My Furla je řízen a poskytuje klientům výhody společnosti Furla celosvětově.
Zejména budou vaše osobní údaje automaticky přístupné všem pracovníkům prodeje společnosti Furla
v místních prodejnách (např. pokud navštívíte obchod společnosti Furla v jiné zemi, vaše osobní údaje
budou přístupné v tomto obchodě).
Společnosti v rámci sítě společnosti Furla zahrnují mateřskou společnost, dceřiné společnosti Furla a
partnery, jako jsou přidružené prodejny nebo franšízy. Seznam těchto společností naleznete níže na
[vložte odkaz na konec stránky]. Občas si prosím tento seznam znovu prohlédněte, abyste viděli nově
přidané entity.
Pokud jsou vaše osobní údaje odeslány do jiných zemí, než je vaše země pobytu, nebo do zemí mimo
oblast EHP v rámci programu My Furla, budou vaše osobní údaje chráněny odpovídajícími
bezpečnostními systémy, které jsou neustále aktualizovány a udržovány v souladu s platnými právními

předpisy o ochraně osobních údajů (například existují určité dohody o zpracování osobních údajů
a zpracovatelé mimo EU podepisují vzorové doložky schválené Komisí EU). Kopii standardních
smluvních doložek EU si můžete vyžádat e-mailem na: privacy@furla.com
V závislosti na poskytované službě může společnost Furla rovněž sdílet vaše osobní údaje (poskytnuté
prostřednictvím registrace nebo při nákupu - např. jméno, datum narození (pouze u registrovaných
klientů), adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zálibách, zaměstnání, zájmy, údaje o nákupech
- zakoupené výrobky, provozovna, datum a čas nákupu, data o dodání - zobrazované produkty) se
specializovanými firmami, které společnost Furla pověřuje jako zpracovatele osobních údajů
povinnostmi technické a organizační povahy potřebnými ke správě vztahů s klienty. Patří k nim
společnosti, které poskytují služby péče o zákazníky, platby, přepravu nebo uskladnění nakoupených
výrobků nebo evidenci týkající se vztahů se zákazníky a dále společnosti, které hodnotí kvalitu služeb a
spokojenost zákazníků nebo provádějí marketingové a profilovací činnosti jménem společnosti Furla,
včetně na místní úrovni, včetně opětovného oslovování zákazníků.
Osobní údaje, které poskytnete při nákupu online, jako jsou údaje o vaší kreditní kartě, budou
zpracovávány výhradně externími poskytovateli, kteří jednají jako zpracovatelé osobních údajů
společnosti Furla.
Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území EHP. V případě nutnosti předat vaše osobní údaje
mimo území EHP, přijmeme vhodná opatření, která zajistí, že vaše osobní údaje budou dostatečně
chráněny. Seznam těchto společností je k dispozici v sídle společnosti Furla a lze jej vyžádat e-mailem
na: privacy@furla.com
h) EXISTENCE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Společnost Furla může zpracovávat vaše osobní údaje pomocí automatizovaných nástrojů
pro rozhodování. Pro pochopení metod, významu a předpokládaných následků tohoto zpracování si
prostudujte následující tabulku:

Zapojené metody a popis zpracování

− metody: zobrazované produkty, nákupní data
a frekvence se použijí k vytváření skupin
klientů (průzkumník, fanoušek, klasik, znalec
a elita). V závislosti na skupině bude klientům
zasílána
profilovaná
marketingová
komunikace propagující výrobky společnosti
Furla prodávané za určité ceny,
− zpracovávané informace: jméno, datum
narození,
adresa,
údaje
o zálibách,
zaměstnání, zájmy, nákupní údaje (např.
zakoupené výrobky, provozovna, datum a čas
nákupu, údaje o dodání), prohlížené výrobky,
− zdroj informací: po obdržení vašeho
souhlasu s profilováním společnost Furla
zpracovává osobní údaje, která poskytnete při
registraci, když využíváte online kanály a když
zakoupíte výrobky jako registrovaný klient,
− jakým způsobem ovlivňují poskytované
informace rozhodnutí: profilování je
založeno výlučně na poskytnutých údajích,
a výsledek proto zcela závisí na nich,
− opatření ke zmírnění možných rizik: bylo
provedeno specifické posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů (DPIA) týkající se
profilovací činnosti za účelem zajištění její
nestrannosti, účinnosti a absence škodlivých

důsledků a můžete požádat o kopii jejího
shrnutí zasláním žádosti na následující emailovou adresu: privacy@furla.com
Návštěvy online kanálu a nákupní návyky
zaregistrovaného klienta budou určovat typy
výrobků, které vám bude společnost Furla
propagovat.

Význam zpracování a předpokládané
důsledky takového zpracování

Pokud si tedy prohlížíte nebo zakoupíte výrobky,
které jsou:
− levnější než ty, které jsou obvykle
zobrazovány nebo zakoupeny (nebo pokud
jsou vaše prohlížení výrobků nebo nákupy
častější), budou vám zasílány propagační
materiály týkající se dřívějších položek,
− dražší než ty, které jsou obvykle zobrazovány
nebo zakoupeny (nebo pokud jsou vaše
prohlížení výrobků nebo nákupy méně časté),
budou vám zasílány propagační materiály
týkající se dřívějších položek

i) VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci osobních údajů, které se vás týkají, a požádat
společnost Furla o přístup k nim, opravu nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování,
které se vás týká, nebo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo přenositelnosti osobních údajů.
Pokud jde o zpracování osobních údajů pro marketingové účely, máte právo kdykoli vznést námitky
proti zpracování svých osobních údajů pro takové marketingové účely, což zahrnuje profilování
v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).
Pokud jde o zpracování osobních údajů pro účely profilování, máte právo na lidský zásah ze strany
společnosti Furla, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí (čl. 22 odst. 3 GDPR).
Vaše adresa může být použita pro zasílání propagačních sdělení týkajících se výrobků nebo služeb
společnosti Furla, které jsou podobné těm, které již využíváte. Budete mít možnost kdykoli, na počátku
nebo následně, vznést námitky proti použití vaší adresy za tímto účelem, jakož i proti takovému
zpracování zasláním e-mailu na: privacy@furla.com.
Máte právo podat stížnost italskému úřadu pro ochranu údajů a/nebo jinému příslušnému orgánu
dozoru, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy o ochraně
osobních údajů.
K uplatnění těchto práv můžete kontaktovat společnost Furla zasláním žádosti na následující emailovou adresu: privacy@furla.com.
Pokud jde o veškeré otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů a výkonu vašich práv v rámci
GDPR, můžete se obrátit na pracovníka ochrany osobních údajů EUCS Srls Unipersonale, Piazzale
Mazzini 64, 35137 Padova, Itálie, Dr. Eric Falzone, e-mail: dpo@furla.com.
j) SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRO JAPONSKÉ ZÁKAZNÍKY)
A. Pokud souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely marketingu a profilování, vaše
osobní údaje budou přidány do databáze společnosti Furla. Společnost Furla bude sdílet vaše
osobní údaje se společnostmi skupiny Furla a partnery společnosti Furla tím, že automaticky
zpřístupní vaše osobní údaje všem pracovníkům prodeje společnosti Furla v prodejních místech

po celém světě. Společnosti skupiny Furla zahrnují mateřské společnosti a dceřiné společnosti
Furla. Partnery společnosti Furla jsou přidružené obchody nebo franšízy v rámci sítě Furla.
Seznam společností v rámci skupiny Furla a partnerů společnosti Furla naleznete zde/níže [vložte
odkaz na konec stránky].
B. Společnost Furla bude sdílet vaše osobní údaje, které jste poskytli při registraci (např. jméno,
příjmení, adresu, město, PSČ/poštovní směrovací číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum
narození, zaměstnání apod.), údaje o nákupu (které zahrnují provozovnu, datum a čas nákupu,
údaje o doručení, údaje o výrobku a platbě), údaje o vašich návštěvách na našich webových
stránkách (například zobrazované produkty) a údaje o vašich zálibách, zaměstnání a zájmech.
C. V závislosti na poskytované službě může společnost Furla sdílet výše uvedené údaje (viz předchozí
bod) se společnostmi ve skupině Furla, partnery společnosti Furla a specializovanými
společnostmi, které společnost Furla pověřuje jako zpracovatele osobních údajů povinnosti
technické a organizační povahy, které jsou nezbytné ke správě vztahů s klienty. Patří k nim
společnosti, které poskytují služby v souvislosti s uskladněním nebo evidencí týkající se vztahů se
zákazníky a dále společnosti, které hodnotí kvalitu služeb a spokojenost zákazníků nebo provádějí
marketingové a profilovací činnosti jménem společnosti Furla, včetně na místní úrovni. Seznam
těchto společností je k dispozici v sídle společnosti Furla a lze je vyžádat e-mailem na:
privacy@furla.com.
D. Společnost Furla může zpracovávat a sdílet osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím
aplikace pro účely uvedené v bodech c).2 (registrace klienta programu My Furla ke zvýšení kvality
zákaznické zkušenosti při návštěvě obchodů společnosti Furla kdekoli na světě), c).5
(marketingové aktivity) a c).6 (pro účely profilování: zasílání obchodních sdělení, která odpovídají
zájmům uživatelů).
E. Společnost Furla S.p.A. je správcem údajů a subjektem odpovědným za správu osobních údajů.
k) SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRO AUSTRALSKÉ ZÁKAZNÍKY)
Žijete-li v Austrálii, máte podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1988 (Australské společenství)
zákonné právo žádat o přístup ke svým osobním údajům, které máme ve svém držení. Máte rovněž
právo žádat o opravu osobních údajů (včetně opravy chyb). Pro žádost o přístup k osobním údajům
nebo o jejich opravu nás prosím kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených v oddíle (i) výše.
Žádost o přístup k osobním údajům nebo o jejich opravu vyřídíme v přiměřené lhůtě. Přístup
k osobním údajům vám bude poskytnut v souladu s příslušnými právními předpisy a vztahují se na něj
veškeré výjimky, které se mohou podle těchto právních předpisů uplatňovat.
Domníváte-li se, že jsme toto oznámení o ochraně osobních údajů porušili nebo jsme požadavky na
ochranu osobních údajů nedodrželi jiným způsobem, můžete nám na adresu v oddíle (i) výše poslat
stížnost. Všechny stížnosti týkající se ochrany osobních údajů bereme vážně a budeme usilovat
o vyřešení všech problémů včas a spravedlivě. Nejste-li s naší odpovědí spokojeni, máte právo podat
stížnost k Úřadu australského komisaře pro ochranu osobních údajů.

l) SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRO KANADSKÉ ZÁKAZNÍKY)
Žijete-li v Kanadě, máte právo žádat o přístup ke svým osobním údajům, které má společnost Furla ve
svém držení. Máte rovněž právo žádat o opravu osobních údajů (včetně opravy chyb). Pro žádost
o přístup k osobním údajům nebo o jejich opravu nás prosím kontaktujte specialistu na ochranu

osobních údajů, který sídlí v Miláně na Via San Raffaele č. 5, prostřednictvím následující e-mailové
adresy: privacy@furla.com. Žádost vyřídíme v přiměřené lhůtě. Abychom vaše osobní údaje ochránili
před případnými podvodníky, můžeme si vyžádat další informace, které pomohou ověřit, že o přístup
k osobním údajům žádáte skutečně vy. Můžeme například vyžadovat ověření vaší totožnosti. Přístup
k osobním údajům vám bude poskytnut v souladu s příslušnými právními předpisy a vztahují se na něj
veškeré výjimky, které se mohou podle těchto právních předpisů uplatňovat.
Vyhrazujeme si právo převést osobní údaje, které o vás máme, pokud dojde ke sloučení či akvizici třetí
stranou.
Některé nebo všechny osobní údaje, které uchováváme, mohou být odeslány nebo uloženy na
serverech mimo Kanadu, zejména v Evropské unii. Zákony na ochranu osobních údajů v EU nebo
ostatních neevropských zemí se mohou lišit od kanadských. Následkem toho mohou v příslušných
jurisdikcích na základě příslušných zákonů požádat o přístup k údajům vlády, soudy a ochránci zákona.
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, dáváte najevo, že jste si vědomi a souhlasíte s tím, že vaše
údaje můžeme převést mimo Kanadu a vaši domovskou jurisdikci. Pokud s převodem nesouhlasíte,
žádáme vás, abyste nám své osobní údaje neposkytovali.
Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli pozměnit. Pokud budete
používat web společnosti Furla nebo pokud nám poskytnete své osobní údaje po takové změně,
vyjadřujete tím souhlas s pozměněnou verzí tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pravidelně se
k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů vracejte, abyste byli informováni o tom, jak aktuálně
shromažďujeme a používáme osobní údaje a s kým je sdílíme.
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