
 
 

Zásady ochrany osobních údajů v EU 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) se vztahují na společnosti a činnosti skupiny 
Aviagen Group („Aviagen“) v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru a 
vysvětlují, jak společnost Aviagen shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje. Přijetím 
těchto Zásad souhlasíte s našimi postupy ochrany osobních údajů popsanými v Zásadách. 
Kontaktní údaje chovatelů brojlerů Aviagen, kteří mohou být zodpovědní za zpracování 
vašich osobních údajů, jsou k dispozici na adrese eu.aviagen.com/contact-us/. 

Informace, které shromažďujeme a způsob, jakým je shromažďujeme: 
Společnost Aviagen shromažďuje osobní údaje zaměstnanců a dodavatelů svých zákazníků a 
dodavatelů a také dalších osob, s nimiž obchodujeme. Získané údaje jsou především 
kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefon a e-mailová adresa) a mohou obsahovat i 
další informace týkající se obchodních vztahů. Tyto informace shromažďujeme 
prostřednictvím našich prodejních, marketingových a nákupních aktivit prostřednictvím 
webových stránek společnosti Aviagen a osobně na veletrzích a při návštěvách výrobních 
zařízení. 
 
Jak informace používáme: 
Zpracováváme osobní údaje v obvyklém průběhu našich obchodních vztahů (tj. v oblasti 
prodeje, marketingu a nákupu), pro vnitřní správu financí a administrativu a v rámci 
dodržování právních předpisů. 
 
Používáme vaše kontaktní údaje také k tomu, abychom vám sdělili důležité změny v 
souvislosti s našimi produkty a službami a poskytli vám informace o dalších službách a 
produktech společnosti Aviagen a přidružených společností. Pokud si nepřejete být za tímto 
účelem kontaktován(a), napište e-mail na info@aviagen.com. 
 
Osobní údaje můžeme převádět mezi společnostmi skupiny Aviagen v souladu s podmínkami 
těchto Zásad. Osobní údaje neprodáváme. 
 
„Cookies“: 
Používáme soubory cookie (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči), abychom 
pochopili, jak jsou webové stránky společnosti Aviagen používány, a mohli také naše stránky 
vylepšovat. Další informace o souborech cookie, včetně toho, jak je zakázat, naleznete na 
adrese www.cookiecentral.com. Zákaz ukládání souborů cookie může ovlivnit chování 
webových stránek Aviagen. 
 
Odkazy: 
Webová stránka společnosti Aviagen může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. 
Vezměte prosím na vědomí, že po kliknutí na některý z těchto odkazů vstoupíte na jiný web. 
Nemáme odpovědnost za obsah jiných stránek a doporučujeme, abyste si přečetli zásady 
ochrany osobních údajů těchto propojených stránek, které se mohou lišit od našich Zásad. 
 
 
 



 
 
Bezpečnost: 
Používáme technologická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů (a jiných 
informací) před neoprávněným zveřejněním, pozměněním nebo zničením. Některé vaše 
osobní údaje mohou být uchovány na zabezpečených serverech umístěných v našem datovém 
centru v USA. 
 
Přenos údajů do USA: 
Osobní údaje, které jsme shromáždili, mohou být uloženy a zpracovávány firmou Aviagen na 
počítačích v USA, kde se zákony o ochraně osobních údajů mohou lišit od zákonů v zemi, 
kde se nacházíte. Datové přenosy do USA podléhají dohodám společností Aviagen 
založených na standardních smluvních ustanoveních schválených Evropskou komisí.. 
 
Přístup, oprava a vymazání údajů: 
Máte právo požadovat přístup k údajům nebo jejich opravu (včetně aktualizace kontaktních 
údajů), včetně přesunu údajů do jiné společnosti. Můžete také požádat o smazání vašich 
osobních údajů, ačkoli může být nezbytné, abychom si uchovávali některé vaše osobní údaje 
na dobu neurčitou, z obchodních a právních důvodů i poté, co již s námi neobchodujete. 
Kontaktujte nás prosím z kteréhokoliv z těchto důvodů na adrese info@aviagen.com nebo 
prostřednictvím webové stránky společnosti Aviagen. 
 

Změny v těchto Zásadách: 
Čas od času je možné, že budeme tyto Zásady revidovat, aby odrážely změny v našem 
podnikání nebo změny v právních předpisech. Provedeme-li jakoukoli podstatnou změnu 
těchto Zásad a budeme-li znát vaší adresu, na změnu vás upozorníme. 

Vaše práva a kontaktní informace: 
Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad, kontaktujte nás prosím na 
adrese info@aviagen.com nebo prostřednictvím webové stránky společnosti Aviagen. Podle 
právních předpisů EU máte také právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních 
údajů, a to úřadu pro ochranu údajů ve vaší zemi. 


