
POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA SPOLOČNOSTI FURLA 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Furla S.p.A, na ktorú sa vzťahuje 
talianske právo, so sídlom na Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Taliansko („Furla“), 
zaobchádza s Vašimi údajmi v súlade s Európskym nariadením 2016/679 („GDPR“) a príslušnými 
právnymi predpismi o ochrane údajov vo Vašej krajine, na území alebo v oblasti (spolu s GDPR, 
„Zákony o ochrane osobných údajov“).  
 
Sme presvedčení, že ochrana Vašich osobných údajov je základnou hodnotou našej obchodnej činnosti 
a chceme Vám poskytnúť všetky informácie, aby ste mohli kontrolovať použitie svojich osobných údajov 
a prípadne súhlasiť so spracovaním údajov spoločnosťou Furla, a to jednoznačným a patričným 
spôsobom. 

a) KEDY SA ZHROMAŽĎUJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované pri nasledujúcich príležitostiach:  
 

(1) ak sa chcete zapojiť do vernostného programu spoločnosti Furla („Program My Furla“) a stať 
sa registrovaným zákazníkom („zákazník služby My Furla“);  

(2) ak si zakúpite produkty alebo služby spoločnosti Furla ako zákazník služby My Furla, v jednom 
z predajných miest zúčastňujúcich sa na programe My Furla na celom svete, (pozri zoznam 
členských krajín nižšie) alebo ak navštívite a/alebo spravíte nákup na niektorej z webových 
stránok spoločnosti Furla, alebo dokonca prostredníctvom aplikácie spoločnosti Furla, alebo 
iného online kanálu, alebo sociálnych médií súvisiacich so spoločnosťou Furla (ďalej len „online 
kanály“); alebo  

(3) pri príležitosti akýchkoľvek propagačných iniciatív propagovaných spoločnosťou Furla (ako sú 
napríklad hry alebo súťaže o ceny).  

b) KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Furla S.p.A., so sídlom na Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Taliansko, spracuje Vaše 
osobné údaje ako správca údajov s cieľom spravovať:  

(1) Vašu registráciu do programu My Furla, kde vás registruje ako zákazníka služby My Furla a 
zaručuje bezpečnosť vášho profilu po registrácii („registrácia zákazníka My Furla“);  

(2) akúkoľvek službu a/alebo iniciatívu vyhradenú pre zákazníkov spoločnosti My Furla na celom 
svete (napríklad účasť na hrách alebo súťažiach s cenami), vrátane zasielania oznámení 
zameraných na informovanie o týchto službách a iniciatívach („Služby a iniciatívy vyhradené 
pre zákazníkov spoločnosti My Furla “);  

(3) interakciu so zákazníkmi na našich sociálnych stránkach (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube 
atď.) („Sociálna interakcia“); 

(4) aktivity ako „Marketing“ a „Profilovanie“.   
 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov pri nákupe produktov spoločnosti Furla, vrátane 
poskytovania akýchkoľvek súvisiacich služieb, ako je preprava, služba „darčeková správa/balenie 
darčekov“, dodanie do obchodu, spätná logistika, zákaznícka podpora a následná podpora (ďalej len „ 
predajné služby“), spracujú Vaše osobné údaje nezávislí kontrolóri údajov, identifikovaní takto:  
 

Furla S.p.A. ➢ nákup v jednom z predajných miest 
spoločnosti Furla nachádzajúcich sa v 
Taliansku alebo Portugalsku  

➢ nákup prostredníctvom jedného z online 
kanálov dostupných v krajinách EÚ 

Každá miestna pridružená spoločnosť 
spoločnosti Furla (pozri zoznam miestnych 
pobočiek zúčastňujúcich sa na programe My 
Furla)  

➢ nákup na jednom z prepojených predajných 
miest spoločnosti Furla, patriacich do 
programu My Furla, ktoré sa nenachádzajú v 
Taliansku, alebo  



 
Zásady ochrany osobných údajov v dcérskych 
spoločnostiach spoločnosti Gruppo Furla, ktoré vykonávajú 
predajné činnosti na miestnej úrovni, sú k dispozícii tu: 

✓ Furla Japonsko 

https://www.furla.com/jp/en/privacy-

jp/?force=true 

✓ Furla USA 

https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-

us/?force=true 

✓ Furla Austrália 

https://www.furla.com/au/en/privacy-

au/?force=true 

✓ Furla Nový Zéland 

https://www.furla.com/nz/en/privacy-

nz/?force=true 

✓  Furla Kanada 

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html 
 
V prípade pridružených spoločností spoločnosti Furla v EÚ 
a vo Švajčiarsku je možné o ne požiadať v obchode pri 
nákupe. 
  

➢ nákup prostredníctvom jedného z online 
kanálov dostupných v krajinách, ktoré nie sú 
v EÚ 

Každá miestna partnerská spoločnosť (pozri 
zoznam miestnych partnerských spoločností 
zúčastňujúcich sa na programe My Furla)  
 
Oznamy o ochrane osobných údajov každej miestnej 
partnerskej spoločnosti spoločnosti Furla je možné vyžiadať 
v obchode pri nákupe.  

➢ nákup v niektorom z miestnych predajných 
miest miestnych partnerských spoločností, 
ktoré sa zúčastňujú na programe My Furla. 

 

c) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA? 

Spoločnosť Furla môže spracovať Vaše osobné údaje - dobrovoľne poskytnuté - na nasledujúce účely v 
súlade s nasledujúcimi právnymi základmi: 

Kategórie osobných údajov Účely  Právny základ 

meno, dátum narodenia, IČO, 
adresa, telefónne číslo, e-mailová 
adresa, údaje týkajúce sa záľuby, 
práce, záujmov, údajov o kúpe 
(napr. zakúpené výrobky, miesto, 
dátum a čas nákupu, dátum 
dodania), zobrazených výrobkov 

(1) plniť právne záväzky spoločnosti 
Furla, ako napríklad povinnosti 
týkajúce sa zodpovednosti za výrobky 
alebo záruky a iné povinnosti 
vyplývajúce z vyšetrovania alebo 
pokynov vydaných orgánmi, napríklad 
v prípade podvodu alebo súdneho 

sporu („Právne povinnosti“) 

splnenie právnej 
povinnosti, ktorej 
podlieha spoločnosť 
Furla (článok 6 ods. 1 
písm. c), GDPR) 

 

meno, pohlavie (voliteľné a iba 
pre registrovaných zákazníkov), 
dátum narodenia, adresa, 
telefónne číslo, e-mailová adresa  

 

 

 

(2) zaregistrovať Vás ako zákazníka 
služby My Furla, ktorá vám umožňuje 
využívať exkluzívne ponuky a 
registrované služby po celom svete (po 
registrácii dostanete e-mail s 
potvrdením) a zaistiť bezpečnosť 
svojho profilu po registrácii 
(„registrácia zákazník služby My 
Furla“) 

plnenie zmluvy, ktorej 
je zúčastnená strana 
účastníkom, alebo 
vykonanie 
predzmluvných 
opatrení prijatých na 
jej žiadosť (článok 6 
ods. 1 písm. b), 
GDPR) 

meno, dátum narodenia (iba pre 
registrovaných zákazníkov), IČO, 
adresa, telefónne číslo, e-mailová 

(3) plniť povinnosti striktne spojené s 
nákupom produktu spoločnosti Furla a 

plnenie zmluvy, ktorej 
je zúčastnená strana 
účastníkom, alebo 
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adresa, nákupné údaje (napr. 
zakúpené výrobky, miesto, dátum 
a čas nákupu, dodacie údaje) 

akékoľvek súvisiace služby, ako 
napríklad: preprava, „darčeková 
správa/balenie darčekov“, dodanie do 
obchodu, spätná logistika, zákaznícka 
podpora a po-predajná podpora 
(„Služby predaja")  

vykonanie 
predzmluvných 
opatrení prijatých na 
jej žiadosť (článok 6 
ods. 1 písm. b), 
GDPR) 

meno, adresa, telefónne číslo, e-
mailová adresa 

(4) aby Vám bol zaručený prístup k 
exkluzívnym službám a iniciatívam 
vyhradeným pre zákazníkov My Furla 
na celom svete (napríklad hry alebo 
súťaže s cenami) vrátane zasielania 
oznámení zameraných na 
informovanie o týchto službách a 
iniciatívach („Služby a Iniciatívy 
vyhradené pre zákazníkov My Furla 
“);  

 

plnenie zmluvy, ktorej 
je zúčastnená strana 
účastníkom, alebo 
vykonanie 
predzmluvných 
opatrení prijatých na 
jej žiadosť (článok 6 
ods. 1 písm. b), 
GDPR) 

meno, dátum narodenia, pohlavie 
(iba pre registrovaných 
zákazníkov), adresa, telefónne 
číslo, e-mailová adresa, navigačné 
údaje a produkty zobrazené na 
online kanáloch  

(5) „Marketingová aktivita“: 

5a. na vykonávanie prieskumu trhu, 
štatistickú analýzu alebo iný výskum 
zameraný na zlepšovanie našich 
produktov a služieb a na hodnotenie 
stupňa spokojnosti zákazníkov 

5b.na realizáciu propagačných 
kampaní, a na zasielanie ponúk a 
komerčných oznámení týkajúcich sa 
predmetov spoločnosti Furla (Furla 
SPA a jej dcérskych spoločností) a 
produktov a služieb spoločnosti Furla, 
prostredníctvom Vami určených 
kanálov: poštou, e-mailom, telefónom, 
SMS alebo sociálnymi médiami, a to aj 
automatickými prostriedkami 
(napríklad, možno budete chcieť 
dostávať informačné bulletiny, aby ste 
držali krok s novými výrobkami a 
službami spoločnosti Furla a vedeli o 
udalostiach, súťažiach, ukážkach, 
vernostných programoch 
organizovaných spoločnosťou Furla) 

Tieto správy sa budú týkať módnych 
výrobkov a služieb, luxusného tovaru a 
podobne. Ak uprednostňujete 
marketingovú komunikáciu iba 
tradičnými spôsobmi (napríklad poštou 
alebo neautomatizovaným 
telefonátom), dajte nám vedieť na tejto 
adrese: privacy@furla.com  

5c. posielanie e-mailov alebo textových 
správ určených na zlepšenie Vašich 
nákupných zážitkov na našich online 

Váš súhlas so 
spracovaním na tieto 
konkrétne účely 
(článok 6 ods. 1 písm. 
a), GDPR) 

mailto:privacy@XXX.com


kanáloch podľa Vašich potrieb, alebo 
na pripomenutie dokončenia 
zostávajúceho nákupu 

5d. posielanie, aj keď nemáte záujem o 
registráciu do programu My Furla, 
našich e-mailových noviniek a správ 
navrhnutých tak, aby vám pomohli 
vylepšiť nakupovanie v našich online 
kanáloch podľa vašich potrieb, alebo 
aby vám pripomenuli dokončenie 
nákupu 

 

meno, dátum narodenia, pohlavie 
(iba pre registrovaných 
zákazníkov), adresa, údaje 
týkajúce sa koníčkov, práce, 
záujmov, údajov o kúpe (napr. 
zakúpené výrobky, miesto, dátum 
a čas nákupu, dodacie údaje), 
zobrazené produkty 

(6) pre analýzu Vašich 
spotrebiteľských návykov v 
predajných kanáloch Furla (v obchode 
alebo v online kanáloch), napríklad vo 
vzťahu k zakúpeným výrobkom, 
zobrazeným výrobkom, obchodom, v 
ktorých sa nákup uskutočnil, s cieľom 
ponúkať vám prispôsobené ponuky v 
súlade s vašimi záujmami 
(„Profilovanie“) 

 

Váš súhlas so 
spracovaním na tieto 
konkrétne účely 
(článok 6 ods. 1 písm. 
a), GDPR) 

Spoločnosť Furla môže tiež spracovávať Vaše osobné údaje týkajúce sa histórie prehľadávania online 
zhromaždené počas Vašich návštev na našich webových stránkach alebo počas Vašich sociálnych 
interakcií (bez ohľadu na to, či ste registrovaným zákazníkom alebo nie), pomocou technológií 
sledovania, ako sú súbory „cookies“ (informácie o zhromažďovaní údajov prostredníctvom súborov 

cookies nájdete v našich pravidlách používania súborov cookies https://www.furla.com/sk/en/cookie-

eu/ ]). 

c) 1. Údaje získané od tretích strán. 
V tejto časti Vás informujeme o údajoch, ktoré nezískala zainteresovaná strana a ktoré ste mohli 
poskytnúť v súvislosti so žiadosťou o kúpu nášho produktu alebo služby (napríklad v rámci služby 
„darčeková správa/balenie darčekov“). 

V súlade s čl. 14 GDPR a v prípade údajov, ktoré neboli získané priamo od zainteresovanej strany 
(pretože v súčasnosti nám osobné údaje príjemcu darčekového balíka a/alebo správy o želaniach 
poskytne, aby mohol službu využívať), sa jej má táto informácia poskytnúť; v tejto súvislosti sa 
zaväzujete, že pošlete svojmu rodinnému príslušníkovi, priateľovi alebo inej zainteresovanej strane 
príjemcovi služby kópiu týchto informácií alebo odkaz na prístup k online verzii a v každom prípade, 
sprístupníte podstatný obsah týchto informácií dotknutej tretej strane.  

d) AKO SA SPRACÚVAJÚ A CHRÁNIA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?   

Vaše osobné údaje môžu byť spracované elektronicky alebo v papierovej podobe. Spoločnosť Furla 
prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jej informácie boli chránené, aby sa používali iba na 
účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (a nie na žiadne iné účely) a aby sa na Vašu 
žiadosť mohlo do nich nahliadnuť alebo ich upraviť. 

Spoločnosť Furla využíva vhodné organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu pred 
stratou, zneužitím a úpravou osobných údajov, ktoré má pod kontrolou. Nie je však možné zaručiť 
bezpečnosť prenosu údajov cez internet alebo systém uchovávania údajov na 100%, neposielajte preto 

https://www.furla.com/sk/en/cookie-eu/
https://www.furla.com/sk/en/cookie-eu/


e-mailom informácie, ktoré považujete za dôverné. Je osobnou zodpovednosťou používateľa chrániť 
svoje kópie hesla a súvisiace prístupové kódy pre naše online zdroje. 

e) AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje zozbierané na splnenie zákonnej povinnosti a na plnenie zmluvy sa budú uchovávať 
po dobu nepresahujúcu dobu nevyhnutnú na tieto účely a v žiadnom prípade nepresahujúcu 10 rokov od 
ukončenia zmluvy (napr. po zrušení registrácie ako zákazníka služby My Furla), po uplynutí tohto 
obdobia sa zničia alebo znehodnotia alebo sa stanú anonymnými.  

Vaše osobné údaje zozbierané na účely marketingu a profilovania sa môžu uchovávať po dobu 7 rokov 
(v súlade s povolením Úradu pre ochranu osobných údajov), po uplynutí tohto obdobia sa zničia alebo 
znehodnotia alebo sa stanú anonymnými.  

f) JE POVINNÉ ALEBO VOLITEĽNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ SÚ MOŽNÉ DÔSLEDKY 

NEPOSKYTNUTIA TÝCHTO ÚDAJOV? 

Vaše údaje musíte poskytnúť na účely uvedené v bode c) (1) (zákonné povinnosti), (2) (registrácia ako 
zákazník služby My Furla), (3) (Predajné služby) a (4) (Súkromné služby a iniciatívy pre klientov My 
Furla). Ak nechcete, aby spoločnosť Furla spracovala vaše údaje na tieto účely, spoločnosť Furla bude 
rešpektovať túto voľbu. V tomto prípade však nebude možné sa zaregistrovať ako zákazník služby My 
Furla a využívať exkluzívne služby a iniciatívy, ktoré spoločnosť Furla ponúka svojim registrovaným 
zákazníkom. 

Poskytovanie údajov na účely uvedené v písmene c) bode (5) (marketingové účely) a (6) (účely 
profilovania) je nepovinné. Neuvedenie Vašich údajov na tieto účely nebude mať pre vás žiadne 
negatívne dôsledky. Ak súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Furla na tieto 
účely, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu: privacy@furla.com.  

g) AKO ZDIEĽAME ZOZBIERANÉ OSOBNÉ ÚDAJE, AKO FUNGUJÚ NAŠE GLOBÁLNE SLUŽBY A S 

KTORÝMI SUBJEKTMI MIMO EHP MÔŽEME ZDIEĽAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

  
Spoločnosť Furla nezverejní vaše osobné údaje.  

Ak sa zaregistrujete ako zákazník služby My Furla a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov 
na marketingové účely, alebo na profilovanie, Vaše osobné údaje (poskytnuté pri registrácii alebo pri 
nákupe - napr. meno, dátum narodenia) (iba pre registrovaných zákazníkov), adresa, telefónne číslo, e-
mailová adresa, koníčky, práca, záujmy, údaje o nákupe, zakúpené výrobky, miesto, dátum a čas nákupu, 
dodacie údaje, zobrazené produkty) budú zapísané do databázy CRM spoločnosti Furla, ktorá bude 
prístupná miestnym pridruženým spoločnostiam spoločnosti Furla a partnerským spoločnostiam 
spoločnosti Furla, ktoré sa zúčastňujú na programe My Furla, ktoré konajú ako spracovatelia údajov v 
mene správcu údajov Furla.  

Týmto spôsobom bude spoločnosť Furla zdieľať svoje údaje so spoločnosťami siete Furla, a to tak v 
krajine, ako aj mimo krajiny Vášho bydliska a tak v EHP, ako aj mimo neho, kde sa nachádza spoločnosť 
Furla, keďže program My Furla je riadený a ponúka zákazníkom výhody spoločnosti Furla na celom 
svete. Vaše údaje budú automaticky prístupné všetkým predajcom spoločnosti Furla, ktorí majú na 
starosti miestne predajné miesta (napríklad ak navštívite obchod Furla v inej krajine, osobné informácie 
budú prístupné aj v tomto obchode).  

Spoločnosti v sieti Furla obsahujú materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti Furla a partnerov, ako sú 
pridružené alebo franšízové obchody. Zoznam týchto spoločností nájdete nižšie [vložte odkaz na koniec 
stránky], ale nezabudnite si tento zoznam občas prezrieť, aby ste si pozreli nových členov. 

Ak sa Vaše osobné údaje odosielajú do iných krajín ako je krajina Vášho pobytu alebo do krajín mimo 
EHP v rámci programu My Furla, tieto  budú chránené vhodnými bezpečnostnými systémami, ktoré sa 

mailto:privacy@furla.com


neustále aktualizujú a udržiavajú v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia (napríklad sú v platnosti 
osobitné dohody o spracovaní údajov a spracovatelia údajov z krajín mimo EÚ podpísali štandardné 
klauzuly schválené Európskou komisiou). O kópiu štandardných zmluvných ustanovení EÚ môžete 
požiadať zaslaním e-mailu na adresu: privacy@furla.com. 

V závislosti od služby môže spoločnosť Furla zdieľať aj vaše osobné údaje (poskytované 
prostredníctvom registrácie alebo pri kúpe - napríklad meno, dátum narodenia (iba pre registrovaných 
zákazníkov), adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje týkajúce sa koníčkov, práce, záujmov, 
nákupných údajov - zakúpených výrobkov, miesta, dátumu a času nákupu, dodacích údajov - 
zobrazených produktov) so špecializovanými spoločnosťami, ktoré spoločnosť Furla poveruje, ako 
manažérov spracovania údajov, úlohami technického a organizačného charakteru potrebného na riadenie 
vzťahov so zákazníkmi. Patria sem spoločnosti, ktoré poskytujú asistenčné, platobné, prepravné alebo 
skladovacie služby pri nákupe produktov alebo dokumentácie týkajúcej sa vzťahov so zákazníkmi a 
spoločnosti, ktoré posudzujú kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov alebo vykonávajú v mene 
spoločnosti Furla, marketingové a profilovacie činnosti, a to aj na miestnej úrovni, vrátane cielenej 
internetovej kampane.  

Údaje, ktoré poskytujete pri online nákupoch, napríklad údaje o kreditnej karte, budú spracovávať 
výlučne externí dodávatelia, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti Furla.  

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EHP. Ak je potrebné preniesť Vaše údaje mimo EHP, 
podnikneme príslušné opatrenia, aby sme zaistili primeranú ochranu Vašich osobných údajov. Zoznam 
týchto spoločností je k dispozícii v sídle spoločnosti Furla a je možné si ho vyžiadať zaslaním e-mailu na 
adresu: privacy@furla.com 

h) EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESOV VRÁTANE PROFILOVANIA  

Spoločnosť Furla môže Vaše osobné údaje spracovať pomocou nástrojov automatického rozhodovania. 

Odporúčame nazrieť do nasledujúcej tabuľky, aby ste pochopili použitú logiku, relevantnosť a očakávané 

dôsledky tohto spracovania:  

Použitá logika a opis spracovania 

− použitá logika: zobrazené produkty, nákupné 
údaje a frekvencia sa berú do úvahy pri 
vytváraní skupín zákazníkov (prieskumník, 
fanúšik, klasik, znalec a elita). V závislosti od 
skupiny budú zákazníkom zasielané 
profilované marketingové oznámenia 
propagujúce výrobky spoločnosti Furla 
predávané za určité ceny;  

− spracované informácie: meno, dátum 
narodenia, adresa, údaje týkajúce sa koníčkov, 
práce, záujmov, údajov o nákupe (napr. 
zakúpené výrobky, miesto, dátum a čas 
nákupu, dodacie údaje), zobrazených 
produktov; 

− zdroj informácií: pri získaní súhlasu s 
profilovaním, spoločnosť Furla zaobchádza s 
údajmi poskytnutými pri registrácii, keď sa 
používajú kanály online a keď kupujete 
výrobky ako registrovaní zákazníci; 

− ako poskytnuté informácie ovplyvňujú 
rozhodnutie: profilovanie je založené výlučne 
na poskytnutých údajoch, preto výsledok 
úplne závisí od nich; 

− opatrenia na zmiernenie možných rizík: 
uskutočnilo sa osobitné Posúdenie vplyvu na 
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ochranu údajov týkajúce sa profilovania, aby sa 
zaručila jeho nestrannosť, účinnosť a absencia 
škodlivých následkov, a môžete si vyžiadať 
kópiu hlavného zhrnutia zaslaním žiadosti na 
túto e-mailovú adresu:privacy@furla.com  

Relevantnosť spracovania a očakávané 
dôsledky takéhoto spracovania 

Návštevy online kanála a nákupné zvyklosti 
registrovaného zákazníka definujú druhy 
výrobkov, ktoré bude spoločnosť Furla 
propagovať. 
 
Preto ak vidíte alebo kupujete produkty, ktoré sú: 

− lacnejšie ako tie, ktoré zvyčajne vidíte alebo 
kupujete (alebo ak sú Vaše zobrazenia alebo 
nákupy častejšie), budete presmerovaní na 
reklamnú komunikáciu týkajúcu sa vyššie 
uvedených položiek;  

− drahšie ako tie, ktoré zvyčajne vidíte alebo 
kúpite (alebo ak sú Vaše zobrazenia alebo 
nákupy menej časté), budete presmerovaní na 
reklamnú komunikáciu týkajúcu sa vyššie 
uvedených položiek.  

i) VAŠE PRÁVO NA SÚKROMIE 

Máte právo získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a 
požiadať spoločnosť Furla o prístup a opravu alebo zrušenie osobných údajov alebo obmedzenie 
spracovania údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov.  

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek namietať proti 
spracovaniu Vašich osobných údajov na takéto marketingové účely vrátane profilovania v rozsahu, v 
akom sa Vás týka takýto priamy marketing (článok 21, odsek 2, GDPR). 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov na účely profilovania, máte právo na pomoc pracovníka 
spoločnosti Furla, vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie (Článok 22 ods. 3 GDPR). 

Vaša adresa sa môže použiť na zasielanie propagačných oznámení týkajúcich sa produktov alebo služieb 
spoločnosti Furla, ktoré sú podobné tým, ktoré už využívate. Kedykoľvek môžete, pôvodne aj v 
následných správach, namietať proti použitiu svojej adresy na tento účel, ako aj proti takémuto 
spracovaniu zaslaním e-mailu na adresu: privacy@furla.com. 

Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu údajov a/alebo iný príslušný dozorný orgán, ak sa 
domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov. 

Na uplatnenie týchto práv môžete spoločnosť Furla kontaktovať zaslaním žiadosti na túto e-mailovú 
adresu: privacy@furla.com.  

Pokiaľ ide o všetky záležitosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a výkonu Vašich práv v 
rámci GDPR, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale 
Mazzini 64, 35137 Padova, Taliansko, Dr. Eric Falzone, e-mail: dpo@furla.com.  

j) SCHÉMA ZDIEĽANIA ÚDAJOV (PRE JAPONSKÝCH ZÁKAZNÍKOV) 

 
A. Ak súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účely marketingu a profilovania, Vaše 

osobné údaje sa pridajú do databázy spoločnosti Furla. Spoločnosť Furla bude zdieľať svoje údaje 
so spoločnosťami skupiny Furla a partnermi spoločnosti Furla, vďaka čomu budú tieto údaje 
automaticky prístupné všetkým predajcom spoločnosti Furla prideleným do predajných miest po 
celom svete. Medzi spoločnosti skupiny Furla patria materské spoločnosti a dcérske spoločnosti 
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Furla. Partner spoločnosti Furla určí pridružené alebo franšízované obchody v sieti Furla. Zoznam 
spoločností zo skupiny Furla a ich partnerov nájdete tu/nižšie [vložte odkaz na konci stránky].  

 
B. Spoločnosť Furla bude zdieľať Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete pri svojej registrácii (napr. 

meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, povolanie 
atď.), Vaše údaje k nákupu (ktoré obsahujú miesto, dátum a čas nákupu, dodacie údaje, údaje o 
produkte a platbe), údaje o návštevách našej webovej stránky (napr. zobrazené produkty) a údaje o 
Vašich koníčkoch, práci a záujmoch. 

 
C. V závislosti od služby môže spoločnosť Furla zdieľať vyššie uvedené údaje (pozri predchádzajúci 

bod) so spoločnosťami skupiny Furla, partnermi spoločnosti Furla a špecializovanými 
spoločnosťami, ktorým spoločnosť Furla ako spracovateľ údajov zveruje úlohy technickej povahy a 
organizáciu potrebnú na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Patria sem spoločnosti, ktoré poskytujú 
archivačné služby dokumentácie týkajúcej sa vzťahov so zákazníkmi a spoločnosti, ktoré posudzujú 
kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov alebo ktoré vykonávajú v mene spoločnosti Furla 
marketingové a profilovacie činnosti aj na miestnej úrovni. Zoznam týchto spoločností je k dispozícii 
v sídle spoločnosti Furla a je možné si ho vyžiadať zaslaním e-mailu na adresu: privacy@furla.com. 

 
D. Spoločnosť Furla môže spracovávať a zdieľať údaje poskytované prostredníctvom aplikácie na účely 

opísané v bodoch c).2 (registrácia ako zákazník služby My Furla, aby sa zlepšila kvalita zážitku 
zákazníka pri každej návšteve obchodu Furla kdekoľvek na svete). ); c).5 (marketingová činnosť); a 
c).6 (účely profilovania: zasielanie komerčnej komunikácie v súlade so záujmami používateľov). 

 
E. Furla S.p.A. je správca údajov a osoba zodpovedná za správu osobných údajov.  

 

K)  SCHÉMA ZDIEĽANIA ÚDAJOV (PRE AUSTRÁLSKYCH ZÁKAZNÍKOV) 

Ak má zákazník bydlisko v Austrálii, bude mať právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, 

ktoré vlastní spoločnosť Furla podľa zákona o súkromí z roku 1988 (Cth), vrátane možnosti 

požiadania o opravu jeho osobných údajov, a to aj v prípade chýb. Ak chcete požiadať o prístup 

alebo opravu osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Furla pomocou kontaktných informácií 

uvedených v predchádzajúcej časti (i). Spoločnosť Furla odpovie na žiadosť o prístup alebo úpravu 

osobných údajov zákazníka v primeranej lehote od prijatia žiadosti. Prístup k osobným údajom bude 

zabezpečený v súlade s platnými právnymi predpismi a bude podliehať akýmkoľvek výnimkám, 

ktoré sa môžu podľa týchto zákonov uplatňovať.  

Ak sa zákazník domnieva, že spoločnosť Furla porušila toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

alebo inak zasiahla do jeho súkromia, môže spoločnosti Furla napísať a podať svoju sťažnosť na 

kontaktné informácie uvedené v predchádzajúcej časti (iach). Spoločnosť Furla berie všetky žiadosti 

o ochranu osobných údajov vážne a pokúsi sa vyriešiť všetky problémy včas a správne. Ak zákazník 

nie je spokojný s prijatou odpoveďou, má právo podať sťažnosť kancelárii austrálskeho 

informačného komisára. 

L) SCHÉMA ZDIEĽANIA ÚDAJOV (PRE ZÁKAZNÍKOV Z KANADY) 

Ak žijete v Kanade, máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré vlastní 

spoločnosť Furla, a právo požiadať o opravu (vrátane opravy akýchkoľvek chýb). Ak chcete 

požiadať o prístup alebo opravu svojich osobných údajov, kontaktujte špecialistu spoločnosti Furla 

pre oblasť ochrany osobných údajov sídliaceho v Miláne, Via San Raffaele č. 5, na tejto e-mailovej 

adrese: privacy@furla.com. Na Vašu žiadosť odpovieme v primeranom čase od prijatia. Aby sme 

Vás ochránili pred podvodnými žiadosťami o prístup k Vašim osobným údajom, môžeme Vás 

požiadať o ďalšie informácie, aby sme sa uistili, že osoba, ktorá podala žiadosť, ste Vy alebo osoba 

oprávnená na prístup k Vašim osobným údajom. Pred prístupom k Vašim osobným údajom budeme 
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napríklad musieť overiť Vašu totožnosť. Prístup k osobným údajom je povolený v súlade s platnými 

zákonmi a podlieha akýmkoľvek výnimkám, ktoré sa podľa týchto zákonov môžu uplatňovať.  

Vyhradzujeme si právo preniesť všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v prípade zlúčenia alebo 

akvizície tretími stranami.  

Niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa môžu preniesť alebo uložiť na 

servery umiestnené mimo Kanady, najmä v Európskej únii. Zákony o ochrane údajov v EÚ alebo 

iných krajinách mimo EÚ sa môžu líšiť od zákonov platných v Kanade. Preto Vaše údaje môžu byť 

predmetom platných žiadostí o prístup od vlád, súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní v 

týchto jurisdikciách podľa platných zákonov. 

Poskytnutím osobných údajov výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že môžeme Vaše údaje preniesť 

z Kanady alebo z jurisdikcie krajiny pobytu. Ak s týmto prenosom nesúhlasíte, žiadame Vás 

o neposkytnutie Vašich osobných údajov. 

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Vstupom 

na webové stránky spoločnosti Furla alebo ich používaním alebo poskytnutím osobných údajov po 

vykonaní týchto zmien vyjadrujete súhlas s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov.  Odporúčame Vám, aby ste si pravidelne prezerali text nášho prehlásenia o 

ochrane osobných údajov, čím budete neustále informovaní o tom, aké osobné údaje 

zhromažďujeme, ako ich používame a s kým ich zdieľame. 

 
 

  



MIESTNE PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI FURLA, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU PROGRAMU 

MY FURLA  

FURLA S.P.A. Via Bellaria 3/5 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna IT 

KENT SA FURLA  Space num 41 Maasmechelen Village Zatellan 100, 
Maasmechelen Belgicko  

FURLA UK LTD Regent Street 221, W1B 4NU, Londýn, Spojené kráľovstvo 

FURLA ESPANA SL Paseo de Gracia, 59 08007 Barcelona, Španielsko 

FURLA IRELAND 
ACCESSORIES LTD 

6th floor South Bank House, Barrow street, Dublin, Írsko 
 

FURLA GERMANY GMBH Theatinerstr. 30 80333 Monaco, Nemecko 

FURLA FRANCE SAS 7/9 Rue La Boétie 75008 Paríž, Francúzsko 

FURLA AUSTRIA GMBH Designer Outlet Strasse 1 Parndorf A-7111 Rakúsko 

FURLA HOLLAND B.V.  Stadsweide 438, Unit 320, 6041TP Roermond – Holandsko 

FURLA PORTUGAL, LDA Edifício Premium | R. Miguel Serrano, nº 9 - 6º - Miraflores - 

1495-173 Algés    

FURLA POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Floriańska 2 - 03-707 Varšava, Poľsko 

FURLA PRAGUE S.R.O. Jindřišská 937/16, New Town, 110 00 Praha 1 

FURLA JAPAN CO., LTD Jingumae Tower Building 10F, 1-5-8, Jingumae, Shibuya-ku, 
Tokio 150-0001 

FURLA (U.S.A.), INC. 432 Park Avenue South 14th Floor New York, NY 10016 

FURLA SWITZERLAND SA Beroldingen 26 CH- 6850 Mendrisio 

FURLA AUSTRALIA PTY LTD Level 10, 379 Collins Street, Melbourne Vic 3000, Austrália 

FURLA CANADA INC. 1635 Sherbrooke Street West, #210 Montreal, Québec H3H 
1E2 

MIESTNE PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI FURLA, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU PROGRAMU 

MY FURLA  

THE RIVER SRL TALIANSKO– MONZA – Via Italia, 37 

RO-RO SRL TALIANSKO- PADOVA - Via Santa Lucia, 16 
TALIANSKO– BENÁTKY– San Marco, 
4833/4834 
TALIANSKO- TREVISO - C.so del Popolo, 67 

FALCOMER S.R.L. TALIANSKO- PORDENONE - C.so Vittorio 
Emanuele, 42/C 

MARK G.C. SRL TALIANSKO- RÍM - Galleria A. Sordi 

VIOLA PIACENTINI & C. SAS TALIANSKO- RÍM - P.zza Buenos Aires, 
11/12 

ASAR S.A.S. DI VANESSA STELLA & C. TALIANSKO- RÍM - Viale Libia, 203 - 205 

LIFE STYLE SRL  TALIANSKO- SAN GIMIGNANO – P.zza 
della Cisterna, 16 

LOOK BOUTIQUE DI LYUBCHENKO 
OLGA 

TALIANSKO- SAN MARINO – Via Basilicius, 
6 

BABA' SRL TALIANSKO– TAORMINA – C.so Umberto I, 
48 

ETRUSCA SRL SOCIO UNICO TALIANSKO- TORÍNO - P.zza CLN, 255 

CALZABELLA SRL TALIANSKO– VERONA - Via Mazzini, 55 

WORLD REFERENCE SAS TALIANSKO– RIMINI – Piazza Tre Martiri, 18 
TALIANSKO – RAVENNA – Corso Matteotti, 
37 



 


