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Prohlášení o ochraně údajů / Prohlášení o ochraně osobních údajů při zpracování 
osobních údajů v rámci přihlášení se k odběru zpravodaje úřadu EUIPO 

 
Ochrana vašeho soukromí má pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad 
EUIPO“ nebo „úřad“ nebo „správce“) zcela zásadní význam. Úřad je zavázán respektovat a 
chránit vaše osobní údaje a zajistit dodržování vašich práv jakožto subjektu údajů. Se všemi 
údaji osobní povahy, zejména s údaji, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, 
bude zacházeno korektně a zákonným a transparentním způsobem a s náležitou péčí. 
 
Zpracování takovýchto údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. 
 
Informace v tomto sdělení jsou poskytnuty podle článků 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725. 
 
 
1. Jaká je povaha zpracování a co je jeho účelem? 
 
Zpravodaj úřadu EUIPO (dále jen „zpravodaj“) obsahuje širokou škálu informací souvisejících 
s duševním vlastnictvím, například zprávy o ochranných známkách a průmyslových vzorech, 
nebo pozvánky na semináře a workshopy zaměřené na propagaci systémů ochranných 
známek a průmyslových vzorů EU. 
 
Úřad EUIPO zpracovává vaše osobní údaje jakožto odběratele jednoho nebo více zpravodajů 
proto, aby vám mohl rozesílat zpravodaj/zpravodaje a shromažďovat statistické údaje s cílem 
zlepšit jeho/jejich kvalitu. Vaše osobní údaje se nepoužívají pro automatizované rozhodování 
ani profilování. 
 
 
2. Jaké osobní údaje zpracováváme? 
 

• celé jméno 

• e-mailovou adresu 

• žádost o odhlášení z odběru 

• název společnosti 

• kategorii společnosti (MSP / společnost poskytující podporu MSP) 

• IP adresu 

• polohu 

• počet kliknutí a čas, kdy uživatelé zpravodaj otevřeli nebo si ho četli 
 
 
3. Kdo je odpovědný za zpracování údajů? 
 
Za zpracování údajů odpovídá úřad EUIPO. Zpracování osobních údajů řídí útvar pro 
komunikaci. 
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4. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou poskytovány? 
 
K informacím týkajícím se zpravodaje/zpravodajů mají přístup pouze vybraní zaměstnanci 
úřadu EUIPO z příslušných oddělení. Tento přístup je založen na zásadě „vědět jen to 
nejnutnější“. Údaje se nepoužívají k žádným jiným účelům ani nejsou poskytovány žádným 
jiným osobám. 
 
Dotyčné informace nejsou sdělovány třetím stranám, pouze s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytné pro výše uvedené účely. Se shromážděnými osobními údaji je zacházeno jako 
s důvěrnými a jsou zpracovávány výlučně oprávněnými zaměstnanci zabývajícími se 
zpravodajem/zpravodaji. Osobní údaje nejsou určeny k předávání do třetích zemí. 
 
 
5. Jak vaše informace chráníme a zabezpečujeme? 
 
Za účelem zabezpečení a ochrany vašich osobních údajů před náhodným nebo protiprávním 
zničením, ztrátou, změnou či neoprávněným poskytnutím nebo zpřístupněním zavádíme 
vhodná technická a organizační opatření. 
 
Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených IT aplikacích v souladu 
s bezpečnostními normami úřadu (včetně kontroly přístupu k systémům a síti založené na 
jednotlivých úlohách; posílení logického zabezpečení systémů, vybavení a sítě; fyzické 
ochrany prostřednictvím bezpečného datového centra). Bezpečnostní opatření jsou 
pravidelně přezkoumávána externími auditory (ISO 27001 a SOC 2). 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím nástroje poskytnutého poskytovatelem 
služeb (Getresponse) při respektování zavedených vhodných technických a organizačních 
opatření, mezi která patří zašifrovaný přenos dat (zabezpečená vrstva „SSL“) během 
registrace a přihlašování. 
 
 
6. Jak získat přístup k informacím, které se vás týkají, a v případě potřeby zajistit 

jejich opravu? Jak získat svoje údaje? Jak můžete požádat o vymazání svých 
osobních údajů nebo omezit jejich zpracování či vznést námitku proti jejich 
zpracování? 

 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a získání a rovněž na 
omezení jejich zpracování a vznesení námitky proti jejich zpracování, jak je uvedeno 
v případech vymezených v článcích 17 až 24 nařízení (EU) 2018/1725. 
 
Pokaždé, když zpravodaj obdržíte, se můžete odhlásit z odběru a také změnit e-mailovou 
adresu pro jeho zasílání. 
 
Vaše žádost bude zpracována bezplatně a bez zbytečného odkladu a v každém případě 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vašeho požadavku. V souladu s čl. 14 odst. 3 
nařízení (EU) 2018/1725 však může být tato lhůta v případě potřeby prodloužena až o dva 
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měsíce, a to s ohledem na složitost a počet žádostí. O takovém prodloužení i o jeho důvodech 
vás úřad bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 
 
 
7. Jakým právním základem se zpracování vašich údajů řídí? 
 
Při přihlášení k odběru jednoho nebo více zpravodajů úřadu EUIPO (čl. 5 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) 2018/1725) jste udělil/a souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 
účely této operace zpracování. 
 
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám zašlete e-mail. Kromě toho se kdykoli 
můžete odhlásit z odběru konkrétního nebo veškerého obsahu poskytovaného úřadem 
EUIPO kliknutím na odkaz „Unsubscribe“, který se objeví na konci každého e-mailu, který 
v souvislosti se zpravodajem obdržíte. 
 
 
8. Jak dlouho vaše údaje uchováváme? 
 
Rozhodnete-li se odhlásit z odběru zpravodaje/zpravodajů, aktivujete postup pro vymazání 
svých osobních údajů. Po tomto úkonu budou vaše údaje uchovávány po dobu 60 dnů, 
abyste se mohli znovu přihlásit k odběru. 
 
Po uplynutí 60denní lhůty budou vaše osobní údaje zašifrovány a uchovávány v záložních 
kopiích po dalších 120 dnů. Poté budou vymazány. Po uplynutí této lhůty jsou údaje z našich 
databází vymazány bez možnosti obnovení. 
 
Opakované čištění se provádí v případě, kdy Getresponse obdrží odmítnutý e-mail 
(„odmítnutý e-mail“ je e-mail, který se vrací odesílateli, protože jej nelze doručit). K „čištění 
odmítnutých e-mailů“ dochází v případě, že e-mailová adresa neexistuje, schránka byla 
smazána nebo pokud uživatel odesílatele zablokoval. Nástroj tyto adresy automaticky 
odstraňuje ze seznamu, přičemž toto odstranění je trvalé. 
 
 
9. Kontaktní údaje 
 
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů se obraťte na 
správce údajů na adrese: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Můžete se obrátit také na pověřence pro ochranu osobních údajů v úřadu EUIPO na adrese: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
Možnost využití opravných prostředků 
 
Pokud správce údajů a/nebo pověřenec pro ochranu údajů vaši žádost řádně nevyřídí, máte 
právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů na této adrese: 
edps@edps.europa.eu. 

mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu

