
V souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR”) 
Vás tímto informujeme, že Správcem Vašich osobních údajů je společnost Philips Česká republika s.r.o., 
se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 38206. 

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně, neboť je to nezbytné pro zpracování Vašeho požadavku. 
Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou po dobu nezbytnou pro 
zpracování Vašeho požadavku (v rozsahu reklamace či nároků vyplývajících ze záruky). Základem pro 
zpracování Vašich osobních údajů je povinnost provést opravu z titulu odpovědnosti za vady (článek 6, 
odst. 1, písm. c) GDPR) či z titulu poskytnuté záruky (článek 6, odst. 1, písm. b) GDPR).   

Vaše osobní údaje budou poskytnuty společnosti PH SERVIS s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, 
Darwinova 5/1808, PSČ  143 00, IČO: 654 10 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddílu C, vložce 44416, jednající za společnost Philips Česká republika s.r.o., a to za 
účelem provedení servisu a opravy zařízení, a dále společnosti Koninklijke Philips N.V. pro účely kontroly 
NPS (kontroly spokojenosti zákazníků). 
 
Máte právo: 

 být informován/-a o tom, jaké osobní údaje zpracováváme vč. kategorií 

zpracovávaných údajů a o tom, kdo je příjemcem osobních údajů, 

 žádat o opravu nepřesných osobních údajů či o doplnění neúplných osobních 

údajů, 

 žádat o výmaz osobních údajů – vznesením námitky proti zpracování,  

 žádat omezení zpracování osobních údajů – v případě, že jsou splněny 

podmínky pro tento postup,  

 na přenositelnost osobních údajů – a to poskytnutím elektronické kopie Vašich 

osobních údajů ve strojově čitelném formátu, který umožní jejich přenos třetí 

straně vybrané účastníkem,   

 obrátit se na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – v případě, že se domníváte, že Vaše osobní 

údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou. 

 

V případě jakýchkoliv připomínek, otázek či žádostí stran zpracování osobních údajů, kontaktujte 
prosím pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím emailové adresy privacy@philips.com. 

 

Bližší informace o ochraně osobních údajů společnosti Philips jsou dostupné na webových stránkách 
www.philips.cz v sekci Zásady Ochrany Osobních dat. 
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