
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vaše údaje 
zpracováváme výhradně na bázi zákonných ustanovení a při dodržování příslušných 
předpisů pro ochranu údajů. V tomto prohlášení o ochraně údajů www.rotho.com,
www.appmybox.com, www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch,
www.rotho-renew.com, www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com a při 
využívání našich internetových obchodů (www.rothoshop.de, www.rothoshop.at,
www.rothoshop.ch, www.rothoshop.nl).

1. Správce osobních údajů 

Zpracování údajů na našich webových stránkách provádí příslušný provozovatel 
webových stránek, kterým je jedna z firem Rotho Group. Odpovědné zástupce a 
kontaktní údaje můžete zjistit v části internetové stránky s kontaktními údaji. 

2. Pověřenci pro ochranu osobních údajů  

Pověřenci pro ochranu osobních údajů Rotho Group jsou k dosažení na následující 
adrese:

Robert Thoma GmbH
k rukám pověřenců pro ochranu osobních údajů 
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

E-mail: datenschutz@rotho.com
Tel.: ++49 351 2820 51 75

3. Zpracování údajů  

3.1 Všeobecné, výmaz

Osobní údaje jsou všechny údaje, které Vás identifikují jako osobu, na příklad jméno, 
adresa, e-mail adresy a online identifikace.

Osobní údaje našich uživatelů jsou používány následně:  

1. provádění našich služeb 
2. zaručení technické podpory 



Osobní údaje zpřístupníme třetím osobám pouze tehdy, pokud je to prováděno na 
základě Vašeho souhlasu, je to nutné pro účely zúčtování (provádění bankovních 
transakcí), dodávku zboží (dodávky poštovními službami) nebo pro jiné účely, abychom 
mohli splnit naše smluvní závazky vůči Vám. 

Osobní údaje jsou vymazány, jakmile splnily svůj účel a ve výmazu nebrání žádné 
archivační povinnosti.  

3.2 Využívání naší webové stránky k informačním účelům 

Při pouhém využívání naší webové stránky pro získávání informací, tedy pokud se 
nepřihlašujete, neregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, 
nevyužíváme žádné osobní údaje, s výjimkou údajů, poskytovaných Vaším 
internetovým prohlížečem s cílem umožnit Vám návštěvu této webové stránky. Tyto 
údaje jsou:

 IP adresa
 datum a čas dotazu  
 rozdíl časové zóny od Greenwich Mean Time (GMT)  
 obsah požadavku (konkrétní stránka)
 status přístupu/stavový kód HTTP  
 přenesené množství dat  
 webová stránka, ze které  přichází požadavek  
 prohlížeč  
 operační systém a jeho prostředí  
 jazyk a verze softwaru prohlížeče  

Tato data ukládáme ve formě protokolového souboru po omezenou dobu, abychom mohli 
analyzovat a odstranit případné technické problémy. Právním podkladem této činnosti je 
čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vzhledem k 
charakteru internetu jsou tyto údaje předtím, než je Váš dotaz doručen na náš webový 
server, zpracovávány na množství serverů. Proto je možné jejich přijímání a využívání 
také ve „třetích státech“ (na př. v USA). Na tento proces nemá náš podnik žádný vliv. 
Mimo těchto technicky vynucených operací nepředává poskytovatel této internetové 
prezence žádné osobní údaje do států mimo platnost EU - Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, respektive bez přiměřené úrovně ochrany údajů.   

Vedle čistě informativního využívání naší webové stránky nabízíme různé služby, které 
můžete v případě zájmu využívat. K tomu zpravidla musíte zadat další osobní údaje, které 
využijeme k poskytnutí příslušné služby. Pokud je možné dobrovolně zadávat další údaje, 
jsou tyto příslušně označeny.  



3.3 Kontaktní formulář 

Pokud s námi navazujete kontakt prostřednictvím formuláře na webové stránce, nebo e-
mailem, jsou Vaše e-mailová adresa, Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo a 
další Vámi uvedené  údaje archivovány za účelem odpovědí na Vaše otázky. Na Vaše 
dotazy odpovídáme nezakódovanými e-maily. Údaje, získané v této souvislosti,
vymažeme 6 měsíců po navázání kontaktu, pokud není nutno je uchovávat déle. Pokud 
platí zákonné archivační lhůty, jsou tyto údaje zablokovány. 

Zpracování údajů probíhá na bázi zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a (Souhlas) 
a b (Plnění smlouvy) GDPR. Toto zpracování, zejména pak komunikace ve formě 
nezakódovaných e-mailů jsou právně přípustné, pokud jste udělili souhlas s tímto 
zpracováním Váš souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat.  

3.4 Newsletter

Pokud chcete odebírat newsletter, nabízený na naší webové stránce, potřebujeme Vaší 
e-mailovou adresu, jakož i informace, které nám umožní překontrolovat, že jste 
vlastníkem této  uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s příjímáním tohoto 
newsletteru. Tyto údaje budeme používat výhradně pro zasílání požadovaných informací. 
Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 

Udělený souhlas s ukládáním těchto údajů, e-mailové adresy a jejich využívání pro 
zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, na příklad využitím odkazu „neodebírat“ v 
newsletteru.

3.5 Využívání našeho webshopu, založení zákaznického konta

Během Vašeho nákupu v našich webshopech jsou sbírány osobní údaje, které 
potřebujeme pro vyřizování objednávky. To se týká následujících údajů: Jméno, e-
mailová adresa, ulice, PSČ, město, telefonní číslo, platební údaje. Kromě toho údaje, 
týkající se Vaší objednávky: položka, datum, číslo objednávky, způsob platby a číslo 
faktury. Vaše údaje ukládáme a používáme pro plnění smlouvy. Za tímto účelem 
spolupracujeme s organizacemi, zajišťující platby a dodávky. Právním podkladem této 
činnosti je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Povinné údaje, potřebné pro realizaci smluv, jsou 
označeny, další údaje jsou dobrovolné. Právním podkladem této činnosti je čl. 6 odst. 1 
písm. a respektive b GDPR.

Vaše údaje, týkající se objednávky, pokud již nejsme právně vázáni k jejich další 
archivaci, tedy zásadně mažeme 10 let po Vaší objednávce. Již po uplynutí záručních 
lhůt omezujeme zpracování údajů, to znamená, že Vaše údaje budou používány pouze 
pro dodržování zákonných závazků.  

Abychom zabránili neoprávněným přístupům třetích k Vašim osobním údajům, zejména 
finanční povahy, je proces objednávání zakódován při využití SSL techniky.  



Pokud chcete něco objednat v našem webshopu, můžete se rozhodnout, zda chcete 
údaje, nutné pro vyřízení Vaší objednávky uvést pouze jednorázově při této objednávce, 
nebo zda chcete založit zákaznické konto, ve kterém budou uloženy Vaše údaje pro
pozdější další nákupy.  

Při založení konta pod „Moje konto“ jsou v něm Vámi uvedené údaje odvolatelně uloženy. 
Toto konto můžete vždy v zákaznické oblasti vymazat. 

4. Předávání dat v rámci Rotho Group, zahraničí 

Předáváni osobních údajů mezi podniky Rotho Group slouží k interním účelům centrální 
zákaznické podpory a zpracování zakázek. Příjemci osobních údajů, určených ke 
zpracování, jsou podniky Rotho Group, zejména pak Rotho Kunstoff AG ve Würenlingenu
(Švýcarsko), respektive naše výrobní závody v Polsku. Rotho Group zavazuje své
podniky interními směrnicemi k provádění technicko - organizačních opatření pro 
zaručení bezpečnosti zpracování.   

5. Cookies

Tyto internetové stránky používají tak zvané cookies. Cookies slouží ke zvýšení
uživatelské příjemnosti, efektivity a bezpečnosti naší nabídky. Cookies jsou malé textové 
soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které archivuje Váš prohlížeč. 

Cookies používáme k tomu, abychom Vás při dalších návštěvách dokázali identifikovat, 
pokud u nás máte založený účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu 
přihlašovat. Právním podkladem této činnosti je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tato webová 
stránka používá cookies v následujícím rozsahu:

 tranzientní cookies (dočasné využívání) 
 perzistentní cookies (časově omezené využívání), 
 third party cookies (třetích poskytovatelů)  

Tranzientní cookies jsou při uzavření prohlížeče automaticky vymazány. Mezi ně patří 
zejména session cookies. Ty ukládají tak zvané session-ID, které umožňují přiřazení 
různých dotazů Vašeho prohlížeče ke společné seanci. Tak může být Váš počítač při 
návratu na tuto webovou stránku opětovně identifikován. Session cookies jsou při 
odhlášení, nebo při uzavření prohlížeče vymazány.  

Perzistentní cookies jsou po zadané době automaticky vymazány. Tato doba může být 
u jednotlivých cookies různá. V bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče můžete 
cookies kdykoli vymazat.



Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat podle Vašeho přání a tak na příklad 
odmítnout akceptaci cookies třetí strany, nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás však, 
že pak nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této webové stránky.  

Tyto uložené informace jsou ukládány odděleně od dalších dat, které jsou nám 
případně sdělovány. Data cookies nejsou zejména spojována s Vašimi dalšími údaji. 

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o výskytu cookies a povolili 
cookies pouze v jednotlivých případech, akceptaci cookies v určitých případech, nebo ji 
zásadně vyloučili a také aktivovali automatický výmaz cookies při uzavření prohlížeče. 
Při deaktivaci cookies může dojít k omezení funkčnosti této webové stránky. 

6. Analytické služby

6.1

Do našich webových stránek jsme z marketinkových důvodů a pro optimalizaci našich 
nabídek integrovali analytické nástroje. K tomu jsou předávány údaje, uvedené pod č. 
3.2. Právním podkladem této činnosti je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

6.2 Google Analytics

Naše webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu Google Inc.,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. („Google“). Google Analytics
používá tak zvané cookies, což jsou textové soubory, uložené ve Vašem počítači, které 
umožňují analýzu Vašeho využívání této webové stránky. Informace, které o Vašem 
využívání této webové stránky cookies generují, jsou zpravidla přenášeny na server 
Google v USA, kde jsou archivovány. Na našich webových stránkách využíváme
anonymizaci IP. Tak je nejdříve Vaše IP adresa ve členských státech Evropské unie nebo 
v jiných členských státech Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena. Plná 
IP adresa bude pouze ve výjimečných případech přenášena na server Google v USA a 
tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace 
používat k vyhodnocování Vašeho využívání této webové stránky s cílem vypracovávat
přehled aktivit na této webové stránce a poskytovat provozovateli webové stránky další 
služby, spojené s využíváním webové stránky a internetu.

IP adresa, kterou v rámci služby Google Analytics přenesl Váš browser, nebude 
slučována s dalšími daty Google.  

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho browseru; 
upozorňujeme Vás však na to, že eventuálně nebudete moci v takovém případě využívat 
veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.



Navíc můžete službě Google zabránit v evidování dat, generovaných cookies a 
vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), a také ve 
zpracování těchto dat službou Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul 
prohlížeče, dostupný na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Evidenci Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na 
následující odkaz. Používá se opt-out cookie, který zabraňuje evidenci Vašich údajů při 
budoucích návštěvách této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací k využívání uživatelských údajů službou Google Analytics naleznete v 
prohlášení o ochraně dat Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Využívání Google Analytics probíhá v souladu s předpoklady, na kterých se dohodly 
německé úřady pro ochranu dat s firmou Google. Informace třetích poskytovatelů: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245, a prohlášení o ochraně údajů: 
https://policies.google.com/privacy. Firma Google se podřídila předpisům EU-US Privacy 
Shieeld: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.3 Econda

V našem webshopu využíváme analytický nástroj Econda firmy Econda GmbH,
Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe. Pro vytváření podle potřeby a pro optimalizaci této 
webové stránky evidujeme řešeními a technologiemi firmy econda GmbH 
anonymizované údaje a z těchto údajů vytváříme uživatelské profily při použití 
pseudonymů. K tomuto účelu mohou být používány cookies, které umožňují identifikaci 
internetového prohlížeče. Uživatelské profily však nejsou bez výslovného souhlasu 
návštěvníka spojovány s údaji o nositeli pseudonymu. Bezprostředně po doručení jsou 
zejména IP adresy znečitelněny, takže není možné přiřadit uživatelské profily k IP 
adresám. Analýza chování uživatelů probíhá podle čl. 6 odst.1 písm. f GDPR. 
Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování 
uživatelů, aby zlepšil jak svoji webovou nabídku, tak svoji reklamu. 

7. Online reklama (Google Adwords)

7.1

Právním podkladem zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR.  

7.2

Využíváme nabídku Google Adwords, abychom za pomoci reklamních prostředků (tak 
zvaných Google Adwords) upozorňovali na externích webových stránkách na naše 
atraktivní nabídky. Tak můžeme podle údajů  reklamních kampaní zjistit, jak úspěšná jsou 
jednotlivá reklamní opatření. Tak sledujeme cíl, jak Vám ukázat takovou reklamu, která 
je pro Vás zajímavá, vytvořit co nejzajímavější podobu naší webové stránky a reálně 
vyčíslit náklady na reklamu. 



Tyto prostředky reklamy poskytuje Google na tak zvaných „Ad Server“. K tomu 
využíváme Ad Server cookies, které mohou měřit určité parametry úspěchu, jako je 
prolínání reklam, nebo počet uživatelských kliknutí. Pokud se na naši webovou stránku 
dostanete prostřednictvím Google, uloží Google Adwords na Váš PC cookie. Tyto 
cookies zpravidla po 30 dnech pozbývají platnost a neměly by sloužit k tomu, aby Vás 
osobně identifikovaly. K tomuto cookie jsou zpravidla jako hodnoty analýzy ukládány 
unikátní ID cookie, počet ad impressions na umístění (frekvence), poslední impresse 
(relevantní pro post-view konverze) a informace opt-out (označení, že tento uživatel již 
nechce být oslovován).

Tyto cookies umožňují Google opětovnou identifikaci Vašeho internetového prohlížeče. 
Pokud by uživatel navštívil určité stránky webové stránky nějakého adwords zákazníka a 
platnost cookie, uloženého na jeho počítači ještě neskončila, mohou Google a zákazník 
poznat, že uživatel kliknul na toto návěští a že byl nasměrován na tuto stránku. Každému 
adwords zákazníkovi je přiřazen jiný cookie. Cookies tak adwords zákazníci nemohou 
sledovat prostřednictvím webstránek. My sami neevidujeme a nezpracováváme ve 
vyjmenovaných reklamních opatřeních žádné osobní údaje. Od firmy Google získáváme 
pouze statistická vyhodnocení. Podle těchto vyhodnocení můžeme zjistit, jaká z 
použitých reklamních opatření jsou mimořádně efektivní. Další údaje z použití reklamních 
opatření nezískáváme, zejména pak nedokážeme podle těchto informací zákazníka 
identifikovat.

Vzhledem k použitým marketinkovým nástrojům se Váš prohlížeč automaticky spojí se 
serverem firmy Google. Rozsah a další využití dat, které firma Google při používání 
tohoto nástroje sbírá, nemůžeme žádným způsobem ovlivnit a proto Vás informujeme 
podle našeho stavu znalostí: Implementací AdWords získává Google informaci, že jste
vyvolali příslušnou část naší internetové prezentace, nebo jste kliknuli na naše oznámení. 
Pokud jste u této služby Google registrováni, může Google tuto návštěvu přiřadit k 
Vašemu kontu. Dokonce i když nejste firmy Google zaregistrováni, respektive jste se
nepřihlásili, je možné, že se tento poskytovatel Vaši IP adresu dozví a uloží ji. 

Tomuto sledování můžete zabránit různým způsobem: a) příslušným nastavením 
softwaru Vašeho prohlížeče; zejména vede potlačení cookies třetích stran k tomu, že 
nebudete dostávat žádné nabídky třetích stran; b) deaktivací sledovacích cookies tak, že 
Váš prohlížeč nastavíte tak, aby byly blokovány cookies domény 
„www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, přičemž toto 
nastavení je vymazáno, pokud Vaše cookies smažete; c) deaktivací zájmových nabídek
poskytovatelů, které jsou součástí samoregulující kampaně „About Ads“ prostřednictvím 
odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení je vymazáno, pokud 
Vaše cookies smažete; d) trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, 
Internetexplorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu 
http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě 
nebudete moci eventuálně v plném rozsahu využívat všechny funkce této nabídky. 



Další informace o ochraně údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy a
https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternativně můžete také navštívit 
webovou stránku Advertising Initiative (NAI) na adrese
http://www.networkadvertising.org/. Firma Google se podřídila předpisům EU-US Privacy 
Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Zapojení služeb třetích stran (LinkedIn, YouTube) 

Zapojení následně uvedených služeb třetích stran je v zájmu odpovídajícího zobrazení 
našich online nabídek. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f 
GDPR.

8.1 Zapojení služby LinkedIn

Na některých z našich stránek nabízíme v současnosti přístup na službu LinkedIn ve 
formě tak zvaného Social Bookmark. Pro Vaši plnou kontrolu nad údaji je LinkedIn 
zapojen pouze jako odkaz. Po kliknutí na zapojenou grafiku přejdete na stránku služby 
Linkedln a teprve poté budou informace o uživateli přenášeny na Linkedln.  

Další informace o účelu a rozsahu využívání údajů službou LinkedIn získáte spolu  s 
dalšími pokyny pro ochranu údajů:  

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.2 Zapojeni videa YouTube

Do naší online nabídky jsme zapojili videa YouTube, která jsou uložena na adrese
http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. 

Návštěvou webové stránky získá YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou dílčí 
stránku naší webové stránky. Navíc jsou předávány údaje, uvedené pod § 3 tohoto 
prohlášení. To probíhá nezávisle na tom, zda zda Youtube disponuje uživatelským
kontem, ke kterému jste přihlášený, nebo zda žádné takové uživatelské konto není 
založeno. Pokud jste do služby Google přihlášeni, jsou Vaše údaje přímo přiřazeny k 
Vašemu kontu. Pokud si nepřejete přiřazení k YouTube Vaším profilem, musíte se před 
aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá 
je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo pro případné uspořádání své webové stránky. 
Takové vyhodnocení se provádí zejména (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) pro 
provádění reklamy podle potřeby a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o 
Vašich aktivitách na naší webové stránce. Vy máte právo protestovat proti vytváření 
těchto uživatelských profilů, přičemž se pro uplatnění tohoto protestu musíte obrátit na 
YouTube.



Další informace o účelu a rozsahu využívání údajů službou YouTube a jejich zpracování 
získáte v prohlášení o ochraně údajů. Tam obdržíte také další informace o Vašich 
právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Firma Google zpracování Vaše osobní
informace také v USA a podřídila se pokynům EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8.3 Zapojení služby Instagram

Do některých z našich stránek jsme zařadili odkaz na službu Instagram, kterou nabízí: 
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Po kliknutí na grafiku
přejdete na Instagram a teprve poté budou informace o uživateli přenášeny na Instagram. 
Další informace o účelu a rozsahu využívání údajů službou získáte na 
adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4. Zapojení služby Facebook

Do některých z našich stránek jsme zařadili odkaz na službu Facebook, poskytovatel 
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Po kliknutí na grafiku
přejdete na Facebook a teprve poté budou informace o uživateli přenášeny na Facebook. 
Další informace o účelu a rozsahu využívání údajů službou získáte na adrese:
https://www.facebook.com/policy.php

8.5 Zapojení Google Maps

Na této webové stránce využíváme nabídky Google Maps. Tak Vám můžeme zobrazovat 
interaktivní mapy přímo ve webové stránce a umožňujeme Vám pohodlné využívání 
mapové funkce. Právním podkladem této činnosti je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  

Návštěvou webové stránky získá Google informaci, že jste vyvolali příslušnou dílčí 
stránku naší webové stránky. Navíc jsou předávány údaje, uvedené pod č. 3.2. tohoto 
prohlášení. To probíhá nezávisle na tom, zda Google disponuje uživatelským kontem, ke
kterému jste přihlášeni, nebo zda žádné takové uživatelské konto není založeno. Pokud 
jste do služby Google přihlášeni, jsou Vaše údaje přímo přiřazeny k Vašemu kontu. Pokud 
si nepřejete přiřazení k Vašemu profilu u služby Google, musíte se předtím odhlásit. 
Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro reklamu, průzkum trhu 
a/nebo pro případné uspořádání své webové stránky. Takové vyhodnocení se provádí 
zejména (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) pro provádění reklamy podle potřeby a 
pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové 
stránce. Vy máte právo protestovat proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž 
se pro uplatnění tohoto protestu musíte obrátit na Google. 



Další informace o účelu a rozsahu využívání údajů a jejich zpracování poskytovatelem 
pluginů získáte v prohlášení o ochraně údajů poskytovatele. Tam obdržíte také další 
informace o Vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Firma Google zpracování Vaše osobní
informace také v USA a podřídila se pokynům EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Využití aplikací

Na našich stránkách můžete získat naši aplikaci „APPMyBox“. APPMyBox Vám umožní 
využitím QR kódu ve Vašem smartphonu organizovat a archivovat boxy a předměty. 
Tímto kódem jsou opatřeny výrobky firmy Rotho. Do této aplikace se registrujete tak, že 
zadáte příjmení, jméno a další obchodní informace. Tyto údaje jsou nutné pro provádění 
smlouvy a jsou na našich serverech archivovány tak dlouho, jak je potřebné pro realizaci 
služby. Právním podkladem této činnosti je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud tuto 
aplikaci využíváte, naše servery dočasně zaznamenávají IP adresu Vašeho zařízení a 
další technické znaky, jako na příklad dotazované obsahy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). 
Rotho již dále tyto údaje nevyužívá. V této aplikaci můžete různé funkce, poskytované 
třetí stranou (na příklad firmami Apple nebo Google) jako správce využívat pro 
zpracování dat. O detailech této funkce a o tom, jak můžete její využívání zapnout, 
respektive vypnout, se prosím informujte u příslušného výrobce operačního systému. 

Pro využívání této aplikace na Vašem zařízení musí mít aplikace možnost přístupu k 
různým funkcím a datům Vašeho koncového zařízení. K tomu musíte udělit určitá 
oprávnění (čl. 6 odst.1 písm. a GDPR). Kategorie těchto oprávnění různí výrobci 
naprogramovali rozdílně. Tak jsou na příklad u systému Android jednotlivá oprávnění 
sloučena do kategorií oprávnění a Vy můžete také souhlasit pouze s celou kategorií 
oprávnění.  

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Mějte přitom ale na zřeteli, že v takovém případě 
nebudete moci případně využívat všechny funkce naší aplikace.  

10. Práva zúčastněných  

Jste oprávněni  

a) vyžadovat informaci o kategoriích zpracovávaných údajů, účelech zpracování, 
příslušných příjemcích údajů, plánované době archivace (čl.15 GDPR); 
b) vyžadovat opravu, resp. doplnění nesprávných, nebo neúplných údajů (čl. 16 GDPR);  
c) kdykoli odvolat udělený souhlas s účinkem do budoucnosti (čl. 7 odst. 3 GDPR); 
d) protestovat proti zpracování údajů, které se má provádět na základě oprávněného 
zájmu, z důvodů, které vyplývají z Vaší mimořádné situace (čl. 21 odst. 1 GDPR); 



e) v určitých případech v rámci čl. 17 GDPR požadovat výmaz údajů - zejména pokud 
tato data již k požadovanému účelu nejsou potřebná, respektive jsou zpracovávána 
neoprávněně, nebo pokud Váš souhlas podle výše uvedeného (c) odvoláte, nebo podáte 
protest podle výše uvedeného (d);
f) za určitých okolností požadujete omezení údajů v případě, že výmaz není možný, 
respektive povinnost výmazu je sporná (čl. 18 GDPR); 
g) vyžadovat přenositelnost dat, to znamená že můžete Vaše údaje, které jste nám 
zpřístupnili, získávat v v běžném strojně čitelném formátu, jako je na příklad CSV a 
případně je předávat dalším (čl. 20 DS-GVO). 
Pokud jste souhlasili s využíváním údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinkem 
do budoucnosti.

Všechny přání ohledně informací, výmazu a oprav, dotazy na informace, dotazy na 
přenositelnost údajů, protesty proti zpracování dat a podobně, směřujte prosím e-mailem 
na adresu datenschutz@rotho.com.

Pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich údajů odporuje právu na ochranu údajů, 
nebo jinak nějakým způsobem porušuje Vaše nároky na ochranu údajů, můžete se také 
obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů, na příklad na pověřence pro 
ochranu osobních údajů spolkové země Bádensko-Württembersko (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/)

11. Bezpečnost dat 

Provádíme všechna aktuální technická a organizační opatření, sloužící k zaručení 
ochrany Vašich osobních údajů před nebezpečími při přenosu dat a před jejich 
využíváním třetími osobami. Tato opatření přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky, 
potřebám ochrany osobním údajů a rizikům, kterým jsou vystavena Vaše práva a 
svobody.

12. Změny pokynů pro ochranu údajů 

Vyhrazujeme si změnu těchto pokynů pro ochranu údajů s cílem přizpůsobit je změněné 
situaci na poli právních předpisů nebo při změnách našich nabídek.  

Stav: květen 2018 


