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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.4.2022

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser
Budvar, Entreprise Nationale (dále jen "Budvar" nebo "my") se zavazuje zabezpečit a spravovat
vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony.

Za tímto účelem jsme v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“); předpisy
přijatými na ochranu osobních údajů, které jsou součástí práva Spojeného království na základě
zákona o vystoupení z Evropské Unie (European Union (Withdrawal) Act)  z roku 2018 ("UK
GDPR"),  a dalšími příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí v zemích, v
nichž je společnost Budvar usazena (společně dále "Předpisy o ochraně osobních údajů")
zavedli a tímto vydáváme Zásady ochrany osobních údajů společnosti Budvar (dále jen „Zásady
ochrany osobních údajů“).  Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste
pochopili,  jak  používáme  a  chráníme  informace,  které  nám  poskytnete  nebo  které  o  vás
shromažďujeme  při  interakci  s  námi,  včetně  používání  našich  webových  stránek
www.budejovickybudvar.cz, www.letajicisladek.budejovickybudvar.cz.

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje o
vás jako o subjektu údajů zpracováváme, jak vaše údaje používáme, jak dlouho je
zpracováváme, jak je uchováváme v bezpečí, komu a z jakého důvodu je můžeme předávat, a
informovat vás o vašich právech. Věříme, že vám tyto Zásady ochrany osobních údajů zodpoví
všechny vaše dotazy, pokud ale ne, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů
uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vstupují v účinnost dne 1.5.2022, mění předchozí
verzi,  která byla účinná od 25.  května 2018.  Je možné,  že budeme muset  Zásady ochrany
osobních údajů čas od času aktualizovat tím, že aktualizujeme tuto stránku (a příslušnou pdf
verzi). O všech významných změnách vás budeme informovat, ale rádi bychom vám doporučili,
abyste se k těmto Zásadám ochrany osobních údajů čas od času vraceli a kontrolovali jejich
aktuální  znění.  Nejnovější  verze  je  vždy  zveřejněna  na  webových  stránkách  na  adrese
https://www.budejovickybudvar.cz  

1. SUBJEKTY ÚDAJŮ (Čí osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?)

Sami to nezvládneme! V průběhu naší činnosti přicházíme do styku s různými osobami, jejichž 
osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat. Jednou z nich můžete být i vy, zejména 
pokud patříte mezi následující osoby:

A. Uživatel webových stránek a další osoba, která se obrací na Budvar

Vaše  osobní  údaje  můžeme  shromažďovat,  když  navštívíte  naše  webové  stránky,
přihlásíte se k odběru našeho newsletteru (nebo jiných aktualizací), požádáte o
informace,  komunikujete na sociálních sítích nebo vznesete dotaz prostřednictvím
některého z našich online kontaktních formulářů nebo nás sami oslovíte (např. e-mailem,
telefonicky, SMS nebo jinými komunikačními metodami).

B. Návštěvník našeho pivovaru a akcí

http://www.budejovickybudvar.cz/
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Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v případě, že navštívíte naše prostory a/nebo
se zúčastníte setkání, webinářů, konferencí a dalších akcí, které můžeme pořádat.

C. Náš obchodní partner a/nebo jeho zástupce

V rámci naší obchodní činnosti můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se zástupců
(např. zaměstnanců) našich současných, minulých a potenciálních zákazníků, prodejců,
dodavatelů, investorů a obchodních partnerů, které nám vy nebo vaše společnost (např.
jednající jako váš zaměstnavatel/smluvní partner) poskytnete.

D. Uchazeč o zaměstnání, zaměstnanec, spolupracovník

Shromažďujeme  také  osobní  údaje  o  našich  zaměstnancích,  spolupracovnících  a
potenciálních  zaměstnancích,  nezávislých  konzultantech,  poradcích  a  dalším
potenciálním personálu, kteří podávají žádosti o zaměstnání (uchazeči o zaměstnání).
Tyto subjekty údajů obdrží zvláštní zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste takovou
osobou a neobdrželi  jste zvláštní  zásady ochrany osobních údajů nebo si  jej  přejete
obdržet znovu, neváhejte se na nás obrátit (viz kontaktní údaje níže.

Děti - Naše webové stránky a produkty jsou určeny pouze dospělým (s výjimkou návštěv
pivovaru  a  vybraných  akcí).  Vědomě  nevyžadujeme  žádné  informace  od  dětí  nebo  osob
mladších než je zákonný věk pro konzumaci alkoholu, ani vědomě nepropagujeme nebo jinak
necílíme naše webové stránky nebo naše produkty a služby na děti nebo osoby mladší než je
zákonný  věk  pro  konzumaci  alkoholu.  Pokud  zjistíme,  že  dítě  nebo  osoba  mladší  než  je
zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholu (v zemi nebo na jiném území, kde se v daném
okamžiku nachází) navštívila naše webové stránky a/nebo se zaregistrovala k odběru našich
služeb  (např.  newsletteru)  bez  ověřitelného  souhlasu  rodičů,  okamžitě  a  bez  zbytečného
odkladu odstraníme její osobní údaje z našich záznamů, pokud nám platné zákony neukládají
povinnost tyto údaje uchovávat.

V následujících oddílech se dozvíte,  které údaje o vás shromažďujeme, další  podrobnosti  o
zpracování údajů a jaká jsou vaše práva.

2. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ (Co jsou to osobní údaje? 
Odkud získáváme vaše osobní údaje? Proč zpracováváme vaše osobní údaje?)

Tato  část  poskytuje  obecný  přehled  o  tom,  jak  a  proč  společnost  Budvar  shromažďuje  a
zpracovává osobní údaje. Informace, které o vás shromažďujeme, a způsob, jakým je
používáme,  závisí  na  tom,  jak  s  námi  komunikujete.  Následující  oddíl  se  zabývá některými
konkrétními příklady zdrojů a kategorií osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat a
zpracovávat, důvody, proč tak činíme, a právními základy pro takové zpracování.

Osobní údaje

Osobními údaji  se rozumí veškeré informace týkající  se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby (subjektu údajů). Rovněž částečné informace, které mohou v případě
shromáždění vést k identifikaci konkrétní osoby, se taktéž považují za osobní údaje.



Citlivé osobní údaje

Některé osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být podle některých Předpisů o ochraně
osobních údajů považovány za citlivé. Můžeme například zpracovávat osobní údaje týkající se
vašeho zdravotního postižení  a zdravotního stavu,  jako jsou vaše stravovací  omezení  nebo
speciální požadavky pro přístup, když se zaregistrujete k účasti na některé z našich akcí a/nebo
se jí zúčastníte. Citlivé osobní údaje o vás budeme zpracovávat pouze v případě, že to bude
nezbytné a povolené Předpisy o ochraně osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Shromažďujeme  osobní  údaje  přímo  od  vás  nebo  osobní  údaje  vámi  vytvořené  (např.  při
prohlížení našich webových stránek). Vaše osobní údaje můžeme také získat od třetí strany
(např.  od vašeho zaměstnavatele, cestovní kanceláře, referenční agentury atd.) nebo z
veřejných zdrojů.

Účely a právní základy zpracování

Společnost Budvar vždy zpracovává osobní údaje pouze pro stanovené účely zpracování na
základě příslušných právních základů (jak je uvedeno níže) a v přiměřeném rozsahu tak, aby
zpracování bylo omezeno na nezbytné minimum a bylo v souladu s Předpisy o ochraně
osobních údajů.

Naše zpracování se obvykle opírá o jeden nebo více z následujících právních základů:

- naše oprávněné zájmy – Budvar může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje
pro své vlastní oprávněné obchodní zájmy, jako je propagace svých produktů a služeb,
získávání dalších zákazníků, prevence podvodů, zlepšování uživatelských zkušeností a
vztahů  se  zákazníky.  Budvar  se  opírá  o  oprávněný  zájem  jako  právní  základ  pro
zpracování vašich osobních údajů pouze tehdy, pokud nad tímto zájmem nepřevažují
vaše zájmy a základní práva a svobody.

- plnění (nebo uzavření) smlouvy s vámi  – Budvar může potřebovat shromažďovat a
zpracovávat údaje, které jsou nezbytné pro účely vyjednávání, uzavření a plnění
smlouvy. Bez těchto údajů nebude Budvar schopen takovou smlouvu uzavřít nebo vám
poskytnout požadované služby.

- naše právní povinnost – Budvar může potřebovat shromažďovat a zpracovávat některé
vaše osobní údaje, aby splnil  povinnosti uložené příslušnými právními předpisy (např.
ověření vašeho věku, aby bylo zajištěno dodržování věkových omezení pro konzumaci
alkoholu a marketing).

- váš souhlas – v některých případech může zpracování údajů probíhat pouze tehdy, když
nám k tomu dáte souhlas. Konkrétní účely zpracování a doby zpracování budou uvedeny
ve  vašem  souhlasu.  Udělení  souhlasu  nebude  povinné.  Odmítnutí  udělení  souhlasu
nebude mít vliv na vaše zákonná práva. Může pouze znamenat, že vám nebudeme moci
poskytnout určitou službu, která závisí na tom, že nám poskytnete souhlas (např. zasílání
marketingového  newsletteru).  Souhlas  lze  kdykoli  odvolat.  Odvolání  souhlasu  rovněž
nemá vliv na vaše zákonná práva a nemá vliv na platnost zpracování údajů před
odvoláním souhlasu.



Případně vás při  shromažďování  údajů upozorníme na to,  zda je poskytnutí  osobních údajů
zákonným nebo smluvním požadavkem a zda jste povinni osobní údaje poskytnout, a na možné
důsledky neposkytnutí těchto údajů.

Zpracování dat ze strany Budvaru

- Operace  zpracování  dat  -  Budvar  zpracovává  osobní  údaje  manuálně  a/nebo
automatizovaně  a  vede  záznamy  o  všech  činnostech,  při  nichž  jsou  osobní  údaje
zpracovávány. Budvar osobní údaje neprodává.

- Automatizované  individuální  rozhodování,  včetně  profilování  -  Budvar  neprovádí
automatizované rozhodování  (bez  lidského zásahu)  s  právními  účinky  nebo podobně
významnými účinky pro subjekty údajů.

- Bezpečnost  - zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a zavedli jsme
vhodná administrativní, technická, fyzická, smluvní a manažerská opatření na ochranu
vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo
úpravou.

3. KONKRÉTNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Osobními údaji, které o vás Budvar zpracovává, mohou být zejména:

A. Uživatelé webových stránek a další osoby komunikující s Budvarem

I. Osobní údaje

Při  návštěvě  našich  webových  stránek,  přihlášení  k  odběru  newsletteru  nebo
aktualizací poskytovaných společností Budvar, žádosti o informace o produktech
nebo dotazu prostřednictvím některého z našich online kontaktních formulářů nebo
přímém oslovení (např.  e-mailem, telefonicky, SMS zprávami nebo jinými způsoby
komunikace),  shromažďujeme  vaše  osobní  údaje,  jako  jsou  například:  jméno,
uživatelské jméno, pracovní funkce/pozice, název společnosti vašeho
zaměstnavatele, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa a telefonní číslo), informace
o věku, země a město, kde sídlí vaše společnost/ kde bydlíte, a další osobní údaje,
které nám dobrovolně sdělíte ve svých dotazech nebo žádostech, odpovědi, které
poskytnete v rámci našich průzkumů, soutěží a dalších interaktivních služeb, a/nebo
informace o chování z online prohlížení, e-mailů a sociálních médií (pokud k tomu
máme váš souhlas).

Můžeme  také  automaticky  shromažďovat  informace,  které  vyplývají  z  vašeho
používání našich webových stránek, jako jsou informace o vašem operačním
systému, typu prohlížeče, IP adrese, poloze a další údaje ze souborů cookie (více
informací o souborech cookie a konkrétní informace o tomto typu zpracování údajů
naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.

II. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme získat přímo od vás (např. při přihlášení k odběru
našeho newsletteru nebo při  interakci prostřednictvím sociálních médií),  z vašeho
zařízení nebo prohlížeče.



III. Účely a právní základy zpracování

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Účel zpracování

(Proč a k čemu můžeme používat vaše 
osobní údaje?)

Právní základ

(Jaký je právní základ pro
takové zpracování vašich 

osobních údajů?)
Poskytování našich digitálních služeb vám,
navazovaní a spravování našich vztahů

Náš  oprávněný  zájem  (správa
webových  stránek,  marketingový
reporting  včetně  vnitroskupinového,
marketingové operace)

Zjištění informací o vašem chování
při prohlížení

Náš oprávněný zájem
(správa webových stránek)

Váš souhlas* (marketingové operace)

Zajištění bezpečnosti Náš  oprávněný  zájem  (řízení
bezpečnosti,  rizik  a  prevence
kriminality)

Právní  povinnost  (zajištění
dodržování  věkových  omezení  pro
konzumaci  alkoholu,  jeho uvádění  na
trh a marketingové aktivity)

Sdílení  informací  s  reklamními  partnery
(včetně  společností  Facebook,  Instagram,
Google)  za  účelem  propagace  našeho
zboží

Váš souhlas

Přímý  marketing**  -  abychom  vám  mohli
poskytnout informace o našich produktech,
službách a akcích prostřednictvím dopisu,
telefonu,  e-mailu  nebo  jiných  forem
elektronické komunikace.

Náš oprávněný zájem
(propagace našeho zboží a 

služeb)

Váš souhlas*

*  V  případě,  že  vás  požádáme  o  souhlas  se  zpracováním,  můžete  souhlas
odmítnout a můžete jej kdykoli odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků.

**Přímý marketing - Pokud ke sdělení marketingových informací použijeme váš
e-mail nebo jiné digitální prostředky, požádáme vás o předchozí souhlas, pokud
to vyžadují příslušné právní předpisy (nemusíme vás žádat o souhlas, pokud jste
naším  stávajícím  zákazníkem  a  marketingové  sdělení  se  týká  stejných  nebo
podobných produktů/služeb).

Z odběru našich marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit tak, že nás
kontaktujete pomocí údajů uvedených na konci Zásad ochrany osobních údajů
nebo v případě e-mailového marketingu kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený
v každém marketingovém e-mailu.



B. Návštěvník našeho pivovaru a akcí

I. Osobní údaje

V rámci procesu registrace a v průběhu návštěv pivovaru, akcí, setkání, konferencí a
dalších událostí, které pořádáme, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako
jsou  například:  jméno,  pracovní  pozice/funkce,  název  společnosti  vašeho
zaměstnavatele/školy/organizace, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa a telefonní
číslo),  adresa  sídla  vaší  organizace/vašeho  bydliště,  čas  a  datum vaší  návštěvy,
fotografie  s  vaší  podobiznou,  hlasové  a/nebo  video  nahrávky,  záznamy  z
průmyslových kamer (CCTV).

II. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme získat přímo od vás nebo od třetích stran (např. pokud
nám pomáhají tyto akce organizovat nebo je s námi spolupořádají).

III. Účely a právní základy zpracování

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Účel zpracování

(Proč a k čemu můžeme používat vaše 
osobní údaje?)

Právní základ

(Jaký je právní základ pro
takové zpracování vašich 

osobních údajů?)
Zajištění bezpečnosti Náš oprávněný zájem

(Udržování bezpečnosti, 
prevence rizik a kriminality).

Organizace akcí Uzavření/plnění smlouvy s vámi

Náš oprávněný zájem (marketing a
management akcí)

Vedení záznamů o návštěvnících našich 
prostor

Náš oprávněný zájem (marketing a
management akcí)

Ověření vašeho věku Právní  povinnost  (zajištění
dodržování  věkových  omezení  pro
konzumaci  alkoholu,  jeho uvádění  na
trh a marketingové aktivity)

C. Náš obchodní partner a/nebo jeho zástupce

I. Osobní údaje

Když s vámi Budvar naváže obchodní vztah, může shromažďovat a zpracovávat 
osobní údaje týkající se obchodních partnerů a jejich zástupců, jako je například:



jméno,  kontaktní  údaje  (např.  e-mailová  adresa,  telefonní  číslo,  adresa  bydliště),
informace týkající se zaměstnání a společnosti, údaje o bankovním účtu a finanční
informace (včetně historie úvěrů/příjmů), historie transakcí, záznamy o komunikaci a
trestné činnosti, přihlašovací údaje k zákaznickému portálu a další informace týkající
se podnikání.

II. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme získat přímo od vás, od vaší společnosti (např. jednající
jako váš zaměstnavatel), od našich subjektů nebo distributorů, od jiných třetích stran,
které nám poskytují služby rozvoje podnikání, nebo z veřejných zdrojů.

III. Účely a právní základy zpracování

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Účel zpracování

(Proč a k čemu můžeme používat vaše 
osobní údaje?)

Právní základ

(Jaký je právní základ pro
takové zpracování vašich 

osobních údajů?)
Navázání a řízení našeho obchodního 
vztahu

Plnění  (nebo  uzavření)  smlouvy
(efektivní  plnění  našeho  smluvního
vztahu)

Právní povinnosti

Náš oprávněný zájem  (řízení vztahů
se zákazníky/dodavateli, uplatňování a
obhajoba nároků)

Poskytování/přijímání produktů a služeb Plnění  (nebo  uzavření)  smlouvy
(efektivní  plnění  našeho  smluvního
vztahu)

Právní povinnosti

Náš oprávněný zájem  (řízení vztahů
se zákazníky/dodavateli)

Poznávání a zlepšování produktů/služeb Náš oprávněný zájem (řízení vztahů 
se zákazníky/dodavateli)

4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (S kým sdílíme vaše osobní údaje?)

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými subjekty v rámci skupiny Budvar nebo s třetími 
stranami, jak je uvedeno níže.

A. V rámci skupiny



Subjekty Budvar (uvedené níže v oddíle 8) mohou získat vaše osobní údaje v případě
potřeby pro výše popsané účely zpracování. V závislosti na kategoriích osobních údajů a
účelech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, mohou vaše osobní údaje obdržet
různá  interní  oddělení  společnosti  Budvar.  Například  členové  našeho  obchodního
oddělení  v příslušné zemi budou vyřizovat  vaše dotazy týkající  se našich produktů v
závislosti na tom, kde sídlí vaše společnost; jiná oddělení v rámci skupiny Budvar mají
přístup k některým vašim osobním údajům k nezbytně nutným účelům, například právní
oddělení, finanční oddělení nebo interní audit. Společnost Budvar má uzavřenou dohodu
o sdílení údajů v rámci skupiny, která zajišťuje důvěrnost a bezpečnost vašich osobních
údajů a dodržování Předpisů o ochraně osobních údajů.

B. Třetí strany

Poskytovatelé služeb jednající naším jménem

Někteří  externí  poskytovatelé  služeb  mohou  obdržet  vaše  osobní  údaje,  aby  je
zpracovávali podle příslušných pokynů naším jménem, pokud je to nezbytné pro výše
popsané účely zpracování, jako například:

 poskytovatelé IT, jako jsou společnosti, které poskytují software, počítačové služby
a/nebo hardware, včetně IT podpory (např.  správa dat, správa IT služeb a služby
ukládání  dat,  webhosting,  videokonference  a/nebo  hlasové  konference,  e-mailové
služby,  digitální  komunikační  platformy,  společnosti  poskytující  strojové  překlady,
poskytovatelé datových analýz atd.);

 podpůrné služby, tj. společnosti poskytující podpůrné služby pro podnikání (např. 
poskytovatelé marketingových služeb, dodavatelé poštovních služeb atd.);

 společnosti, které poskytují finanční správu (např. služby a správu platebních služeb 
za produkty atd.), a

 společnosti, které poskytují služby v oblasti školení a organizace akcí (např. 
dodavatelé školicích platforem, organizátoři akcí atd.).

Každý takový poskytovatel služeb je pečlivě vybírán s ohledem na splnění zákonných
požadavků  a  našich  vysokých  standardů  v  oblasti  ochrany  osobních  údajů.  Naši
poskytovatelé služeb jsou na základě platných právních předpisů a/nebo smlouvy
povinni chránit důvěrnost a bezpečnost osobních údajů a používat osobní údaje pouze k
poskytování námi požadovaných služeb a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ostatní společnosti, prodejci, dodavatelé, obchodní partneři a veřejné subjekty

Osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími společnostmi, prodejci a obchodními
partnery, kteří nám poskytují služby, přičemž tyto společnosti jsou samy odpovědné za
určení účelů  a/nebo prostředků zpracování (samostatný správce osobních údajů).
Některé vaše osobní údaje můžeme také sdílet  s veřejnými nebo regulačními orgány
jako jsou například:

 finanční instituce;

 telekomunikační společnosti, které poskytují pevné a mobilní telekomunikační služby;



 různí odborní poradci, jako jsou právníci, účetní a auditoři;

 v  souvislosti  s  budoucími  nebo skutečnými  strategickými  transakcemi,  kterých se
účastní společnost Budvar (například fúze a akvizice), třetí strany zapojené do těchto
transakcí; a

 další orgány veřejné moci, jako jsou orgány činné v trestním řízení, státní orgány,
soudy,  tribunály,  protistrany  nebo  jiné  zúčastněné  strany  řízení  a  jejich  odborní
poradci.

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Předáváme vaše osobní údaje 
mimo EHP/UK?)

Vzhledem ke globální povaze naší činnosti se někteří z výše uvedených příjemců osobních
údajů mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko nebo
Spojené  království  (UK),  které  neposkytují  odpovídající  úroveň  ochrany  údajů  ve  smyslu
Předpisů o ochraně osobních údajů v EHP, Švýcarsku nebo UK. Některé třetí země, například
Argentina,  Kanada, Nový Zéland a Švýcarsko byly oficiálně uznány Evropskou komisí a
příslušným vládním  orgánem  v  UK  (Secretary  of  State)  jako  země  poskytující  odpovídající
úroveň ochrany.

A. Uvnitř skupiny

Mezinárodní předávání osobních údajů bude probíhat do zemí, kde mají subjekty Budvar
své pobočky, včetně Kanady. Předávání vašich osobních údajů mimo EHP/UK probíhá
na základě naší Dohody o sdílení údajů uvnitř skupiny Budvar, která poskytuje záruky
ochrany osobních údajů předávaných na jejím základě, jak to vyžadují Předpisy o
ochraně osobních údajů.

B. Třetí strany

Některé třetí strany, s nimiž sdílíme osobní údaje, se nacházejí mimo EHP, Švýcarsko
nebo UK ve třetích zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů ve
smyslu  Předpisů  o  ochraně  osobních  údajů  v  EHP,  Švýcarsku  nebo  UK.  Předávání
osobních údajů třetím stranám, které se nacházejí v jiných třetích zemích mimo EHP,
Švýcarsko nebo UK, probíhá za použití schváleného mechanismu předávání údajů, jako
jsou standardní smluvní doložky EU nebo jakékoli příslušné doložky o předávání údajů
vydané Ministrem UK nebo Komisařem UK pro informace (a schválené Parlamentem),
schválené  kodexy  chování  a  osvědčení  nebo  na  základě  přípustných  zákonných
odchylek.

Pokud chcete získat další informace nebo kopii příslušného mechanismu pro předávání
údajů (pokud je k dispozici), obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených
kontaktních údajů.

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ (Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme?)

Vaše  osobní  údaje  nebudou  uchovávány  déle,  než  je  nezbytné  pro  účely,  pro  které  byly
shromážděny, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou například zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a poté po
dobu promlčení případných nároků vyplývajících ze smlouvy (na základě platných právních



předpisů), zpravidla však nejdéle po dobu 7 let od ukončení platnosti nebo uzavření smlouvy. Po
uplynutí této doby  společnost Budvar vaše osobní údaje vymaže, pokud není
oprávněna/povinna tyto údaje dále zpracovávat na jiném právním základě. Vaše osobní údaje
bude Budvar zpracovávat rovněž po dobu trvání jakéhokoli souvisejícího soudního sporu.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, pak tyto osobní údaje
uchováváme po dobu nepřesahující dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, nebo do odvolání
vašeho souhlasu, pokud není možno uchovávat údaje na základě jiného právního základu.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, budeme veškeré dokumenty obsahující vaše osobní
údaje archivovat po stanovenou dobu.

7. VAŠE PRÁVA (Jaká práva můžete uplatnit v souvislosti se svými osobními údaji?)

Za podmínek stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů můžete uplatnit následující práva
týkající se vašich osobních údajů (k dalším podrobnostem a k uplatnění vašich práv použijte
prosím kontaktní údaje uvedené níže.

Přístup

Máte právo získat potvrzení o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a právo získat určité
související informace, jakož i právo získat kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Oprava

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných údajů.

Vznést námitku

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o naše oprávněné zájmy, máte právo
vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní
situace.  Pokud  toto  právo  uplatníte,  přestaneme  vaše  osobní  údaje  zpracovávat,  pokud
neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad vaší
námitkou, nebo pokud musíme vaše osobní údaje zpracovávat pro ochranu právních nároků.

Přenositelnost

Můžete mít právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu a máte právo je bez překážek předat jiným správcům
údajů. Toto právo existuje pouze v případě, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo
smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

Omezení zpracování

V určitých případech můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

Výmaz

Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro
které jsme je shromáždili, (ii) jste odvolali svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro
zpracování, (iii) jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné



převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování je protiprávní nebo je výmaz
nutný pro splnění právní povinnosti.

Právo podat stížnost

Pokud máte jakoukoli stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás
prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů uděláme vše pro to, abychom problém
vyřešili.  Můžete podat stížnost  u dozorového úřadu a/nebo podat  žalobu k soudu,  pokud se
domníváte,  že v důsledku zpracování údajů byla porušena vaše práva chráněná Předpisy o
ochraně osobních údajů.

Naším vedoucím dozorovým úřadem je český Úřad pro ochranu osobních údajů (podrobnosti
níže),  ale  stížnost  můžete  podat  u  jakéhokoli  příslušného  dozorového  úřadu,  například  u
dozorového úřadu v zemi EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, kde máte bydliště nebo
kde došlo ke skutečnosti, která je předmětem stížnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Adresa: Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Web: https://www.uoou.cz/

E-mail: posta@uoou.cz

Telefon: +420 234 665 800 (GDPR infolinka)

Právo na odmítnutí nebo odvolání souhlasu

V případě, že vás požádáme o souhlas se zpracováním, můžete souhlas odmítnout  nebo
můžete  udělený  souhlas  kdykoli  odvolat  bez  jakýchkoli  negativních  důsledků.  Zákonnost
jakéhokoli  zpracování  vašich  osobních  údajů,  ke  kterému  došlo  před  odvoláním  vašeho
souhlasu, tím nebude dotčena.

8. SPRÁVCI ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE (Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?)

Naše subjekty, které jsou dceřinými/přidruženými společnostmi společnosti Budvar nebo jsou s
ní jinak spojeny, jsou tyto:

Jméno subjektu Budvaru Kontaktní údaje

Budějovický Budvar, národní
podnik,  Budweiser  Budvar,
National

Corporation,  Budweiser
Budvar, Entreprise Nationale

(“Budvar Česká republika”)

adresa sídla: K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, 
Česká republika

Identifikační číslo: 00514152

vedená v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých 
Budějovicích pod sp. zn. AV 325

mailto:posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz/


Budweiser Budvar SK, s.r.o. adresa sídla: Galvániho
15/B Bratislava - mestská časť Ružinov 

821 04

Identifikační číslo: 46332642
BUDWEISER

BUDVAR 
IMPORTGESELLSCHAFT
GmbH

adresa sídla: Augsburger Straße 10, DE-99091 Erfurt, 
Bundesrepublik Deutschland

Identifikační číslo: E9900154

Budweiser Budvar UK Ltd adresa sídla: 76 Macrae Road, Eden Office Park, Pill, Bristol
BS20 0DD, United Kingdom

Identifikační číslo: E9990020

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, je příslušným správcem údajů společnost
Budvar Česká republika.

Pokud jste zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem jednoho nebo více našich subjektů nebo
fyzickou osobou spřízněnou s  jedním z našich  stávajících  nebo potenciálních  zákazníků,  je
příslušným správcem údajů subjekt Budvar, který má s vámi/naším zákazníkem smluvní nebo
obchodní vztahy.

Pokud s našimi subjekty uzavřete jakoukoli jinou smlouvu (například o poskytování služeb),
bude vaším správcem údajů subjekt Budvar, s nímž smlouvu uzavřete.

Pokud jste návštěvníkem našich prostor nebo akcí, příslušným správcem je subjekt, který se
nachází v dané pobočce nebo pořádá danou akci.

V přeshraničních záležitostech a v souvislosti s osobními údaji sdílenými několika našimi
subjekty mohou příslušné subjekty fungovat jako společní správci,  kteří budou podle potřeby
vzájemně spolupracovat, aby splnili naše povinnosti podle Předpisů o ochraně osobních údajů,
včetně řešení žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv podle Předpisů o ochraně osobních
údajů (jak je uvedeno výše).

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním sídlem našich subjektů v EU a v UK pro účely dodržování Předpisů o ochraně osobních
údajů je Budvar Česká republika.

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se Zásad ochrany osobních údajů,
máte stížnost  nebo chcete uplatnit  některé z  výše uvedených práv,  můžete nás kontaktovat
některým z těchto kanálů:

Email: gdpr-manager@Budvar.cz

Poštovní adresa:

mailto:gdpr-manager@Budvar.cz


Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

K. Světlé 512/4
370 04 České Budějovice 
Česká republika

Whistlelink:

V případě zjištění porušení těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete také
využít  nezávislou  platformu  pro  oznamování,  která  je  k  dispozici  na:
https://bbudvar.whistlelink.com/
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