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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Amer Sports je odhodlána chránit vaše soukromí a dodržovat příslušné
zákony o ochraně osobních údajů a soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů
(dále „zásady“) vám pomohou porozumět tomu, jaké informace v souvislosti s našimi
produkty a službami shromažďujeme a jak je zpracováváme a používáme. V rámci
těchto zásad se označením „osobní údaje“ rozumí informace vztahující se k
identifikované nebo identifikovatelné osobě (tedy fyzické osobě).

Označením „Amer Sports“ se rozumí společnost Amer Sports Corporation včetně
všech společností z její skupiny, jejích přidružených a dceřiných společností (dále
rovněž označována slovy jako „my“ nebo „náš“). Seznam značek společnosti Amer
Sports je uveden na adrese www.amersports.com/brands. Tímto berete na vědomí a
souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje, které shromažďujeme, může v souladu s
těmito zásadami používat jedna nebo více společností ze skupiny Amer Sports, které
budou jednotlivě či společně považovány za správce těchto údajů.

Tyto zásady se týkají osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s produkty a
službami nabízenými společností Amer Sports nebo v rámci další komunikace, v níž je
příslušným způsobem odkazováno na tyto zásady, například v souvislosti s našimi
produkty, webovými stránkami, aplikacemi a dalšími druhy služeb, které společnost
Amer Sports nabízí, a to zpravidla v elektronické formě, a dále s veškerými dalšími
službami, jako jsou péče o zákazníky a záruční služby, akce pro zákazníky či
propagační akce a kampaně.

V souvislosti s konkrétním produktem či službou společnosti Amer Sports zpravidla
uvádíme další podmínky týkající se ochrany soukromí. V případě rozporu mají takové
podmínky pro konkrétní produkt či službu přednost před těmito zásadami. Naše
produkty či služby mohou rovněž obsahovat odkazy na webové stránky jiných

společností a další služby třetích stran, které mají vlastní zásady ochrany osobních
údajů. Doporučujeme, abyste si zásady ochrany osobních údajů vztahující se k těmto
službám pečlivě pročetli. Společnost Amer Sports nenese odpovědnost za postupy
v oblasti ochrany osobních údajů či obsah zásad jejich ochrany vztahujících se na
takové služby třetích stran.

V případě, kdy je na základě příslušných zákonů ke zpracování osobních údajů
popsanému v těchto zásadách vyžadován váš souhlas, bude tento souhlas zajištěn
vhodným postupem, například zaškrtnutím políčka s uvedením souhlasu, volbou
technického nastavení služby nebo webové stránky či jiným prohlášením nebo
jednáním, ze kterého jednoznačně vyplývá váš souhlas se zpracováním v závislosti na
používaném produktu, webové stránce, službě nebo aplikaci.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje shromažďujeme obvykle tehdy, když nakupujete naše produkty
nebo služby, využíváte naše služby nebo se k jejich využívání registrujete, účastníte se
propagační akce nebo kampaně nebo v rámci jiného kontaktu s námi. Níže jsou
uvedeny příklady kategorií osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Většinou platí, že můžete navštěvovat naše webové stránky či používat naše produkty
či služby, aniž byste se museli identifikovat. V rámci standardního používání našich
služeb z vaší strany však běžně dochází ke shromažďování jistých technických
informací. Mezi takové informace patří například vaše IP adresa, čas přístupu, webová
stránka, ze které jste byli přesměrováni, navštívené stránky, používané odkazy,
zobrazené reklamy a další obsah, informace o vašich zařízeních a další technické
informace, které nám poskytuje váš prohlížeč, nebo které shromažďujeme v
souvislosti s některými produkty a službami jiným způsobem. Při používání našich
služeb nebo v rámci jiného kontaktu s námi prostřednictvím telekomunikačních sítí
nám může váš telefonní operátor v rámci této komunikace běžně předávat některé

další informace, například vaše telefonní číslo. Rovněž si prosím prostudujte níže
kapitolu „Používání cookies a sledovacích pixelů“.

INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE
Při registraci k využívání našich služeb, nákupu, účasti v propagační akci nebo v rámci
jiného kontaktu s námi vás můžeme požádat, abyste nám poskytli některé informace,
jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, korespondenční adresa, uživatelská jména,
hesla a další ověřovací údaje, které slouží k identifikaci uživatele a potvrzení jeho
aktivity, nebo které jsou potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytnout
požadované produkty a služby nebo abychom s vámi mohli komunikovat, a dále
informace, které nahráváte, například poloha, informace o trase, fotografie apod.
Můžeme shromažďovat údaje o tréninku a demografické údaje, například váš věk,
pohlaví, PSČ a preferované nastavení jazyka.
Dále můžeme shromažďovat další údaje, které nám poskytujete, například vaše
souhlasy, preference a zpětnou vazbu, informace o vašich zařízeních a další podobné
informace. Vezměte prosím na vědomí, že na základě některých údajů, které o vás
shromažďujeme a které neumožňují přímou identifikaci, vás po poskytnutí osobních
údajů již může být možné identifikovat. V rámci některých našich služeb může být
umožněno sdílení informací o jiných osobách, například v případě objednávky
produktu, u kterého si přejete, abychom ho zaslali přímo jinému příjemci.

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V závislosti na službě nebo produktu, které zakoupíte, můžeme shromažďovat vaše
biometrické a zdravotní údaje, jako jsou krevní tlak, tepová frekvence, otisky prstů
nebo další údaje. V rámci každé takové služby nebo u každého takového produktu
jsou uživatelé výslovně požádáni, aby poskytli souhlas s takovým shromažďováním
osobních údajů. U některých služeb nebo aplikací to lze provést úpravou nastavení
dané aplikace nebo služby. Odepření souhlasu může mít vliv na poskytování příslušné
služby.

VAŠE TRANSAKCE U NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Shromažďujeme údaje nebo požadujeme poskytnutí údajů souvisejících s vaším
nákupem nebo používáním našich produktů či služeb či s jiným kontaktem. Mezi
takové údaje patří například informace z vašich dotazů či požadavků, dodané
produkty a služby (včetně informací o doručení), informace o nákupu (včetně
provedených plateb, informací o kreditní kartě, fakturační adresy, kontrol zůstatku a
dalších finančních informací), informace o smlouvách uzavřených mezi vámi a
společností Amer Sports, zaznamenané kontaktní údaje a komunikace, informace a
údaje související s obsahem, který jste nám poskytli, a další takové transakční údaje. V
souladu s příslušnými zákony můžeme zaznamenávat vaši komunikaci s oddělením
péče o zákazníky nebo jinými obdobnými kontaktními místy.

ÚDAJE O POLOZE
Některé služby mohou používat údaje o vaší poloze. Používání údajů o vaší poloze je
však u každé služby podmíněno vaším předchozím souhlasem.

ÚDAJE ZÍSKANÉ OD TŘETÍCH STRAN
Vedle osobních údajů, které získáváme od vás, můžeme v souladu s příslušnými
zákony získávat některé osobní údaje i od společností poskytujících seznamy
kontaktních údajů a z dalších veřejně dostupných zdrojů. Mezi takové osobní údaje
patří například informace o dlužnících a aktualizace adres.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Společnost Amer Sports zpracovává vaše osobní údaje k účelům, které jsou popsány
v těchto zásadách a/nebo v dalších informacích o ochraně osobních údajů pro
konkrétní službu. Vezměte prosím na vědomí, že se na použití může vztahovat i
několik účelů současně.

POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat pro účely poskytnutí
požadovaného produktu nebo služby, splnění vašich dalších požadavků, například
zákaznických služeb, ke zpracování vaší objednávky nebo k jiným nezbytným účelům
souvisejícím s plněním nebo uplatňováním podmínek smlouvy uzavřené mezi vámi a
společností Amer Sports. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat a používat k
zajištění funkčnosti a bezpečnosti našich produktů a služeb, k vaší identifikaci a k
prevenci a odhalení podvodů a jiného zneužití.

VÝVOJ PRODUKTŮ A SLUŽEB
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat pro účely vývoje našich produktů
a/nebo služeb. Většinou však platí, že pro účely vývoje našich produktů a služeb
používáme výhradně souhrnné a statistické informace, nikoli údaje umožňující vaší
přímou identifikaci. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat a používat pro
účely přizpůsobení nabídky s cílem nabídnout vám služby, které budou lépe
odpovídat vašim potřebám, například v podobě doporučení a zobrazení
přizpůsobeného obsahu a reklam. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s
používáním konkrétního produktu a/nebo služby společnosti Amer Sports z vaší
strany můžeme kombinovat s jinými osobními údaji, které o vás máme k dispozici, s
výjimkou případů, kdy byly takové osobní údaje shromážděny k jinému účelu.

KOMUNIKACE A MARKETING
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat za účelem komunikace s vámi,
například k poskytování informací o našich produktech a/nebo službách, které
používáte, nebo v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků. Vaše osobní údaje
můžeme zpracovávat a používat pro marketingové účely. Takové marketingové účely
mohou zahrnovat používání vašich osobních údajů v souladu s příslušnými zákony k
přizpůsobení marketingu individuálním potřebám příjemců či k výzkumným účelům,
například pro účely provedení průzkumu trhu a poskytování informací o našich
produktech, službách nebo akcích prostřednictvím elektronických či jiných služeb
zajišťovaných námi či třetími stranami.

Některé naše produkty a služby mohou být rovněž používány k propagaci produktů a
služeb jiných společností. Společnost Amer Sports však pro marketingové účely
těchto společností nesděluje vaše osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu.

PROFILOVÁNÍ/PŘIZPŮSOBENÍ
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat k profilování/přizpůsobení pro
účely provádění cíleného přímého marketingu a zlepšování našich produktů či služeb.
Na základě vašich osobních údajů můžeme rovněž odvozovat souhrnné a statistické
informace. Profilování/přizpůsobení zahrnuje automatické zpracování vašich osobních
údajů k vyhodnocování, analyzování nebo prognóze vašich osobních preferencí či
zájmů například pro účely zasílání marketingových sdělení týkajících se produktů či
služeb, které nejlépe odpovídají vašim potřebám.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje můžeme sdělovat třetím stranám výhradně za podmínek, které
jsou uvedeny níže v těchto zásadách, nebo jsme-li ze zákona povinni tak učinit.

SPOLEČNOSTI ZE SKUPINY AMER SPORTS
Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, kdy vám nebo jiným
společnostem ze skupiny poskytuje dané služby některá společnost / některé
společnosti ze skupiny Amer Sports, můžeme vaše osobní údaje sdílet se
společnostmi v rámci této skupiny a můžeme vaše osobní údaje předávat k využití
pro účely uvedené v těchto zásadách jiným společnostem ze skupiny Amer Sports.
Mezi tyto účely patří například fakturace a doručení vašich nákupů, poskytování
služeb v oblasti péče o zákazníky, vývoj a údržba digitálních řešení a správa, analýza a
výše popsané profilování/přizpůsobení údajů o zákaznících. Jiné společnosti/značky
ze skupiny Amer Sports než ta, u které jste se registrovali jako spotřebitel, vám
nebudou zasílat marketingová sdělení na e-mail ani ve formě SMS.

ZRUŠENÍ ODBĚRU MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ E-MAILEM NEBO VE
FORMĚ SMS
Odběr marketingových e-mailů značky můžete zrušit dle pokynů uvedených v těchto
e-mailech (obvykle ve formě odkazu „zrušit odběr“) nebo kontaktováním příslušné
značky/skupiny ze společnosti na základě informací v e-mailu a na její webové
stránce. V případě, že odběr zrušíte, můžeme vám i nadále zasílat jiné než
marketingové e-maily, například oznámení nebo další informace. V případě, že jste
firemním zákazníkem, vám můžeme zasílat informace související s obchodním stykem.
Odběr SMS sdělení v rámci přímého marketingu můžete rovněž zrušit kontaktováním
příslušné značky/společnosti ze skupiny dle informací na její webové stránce nebo
prostřednictvím SMS.

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ TŘETÍ STRANY
Vaše osobní údaje můžeme předávat oprávněným třetím stranám, které zpracovávají
osobní údaje jménem společnosti Amer Sports pro účely, jež jsou popsané v těchto
zásadách, např. poskytovatelům technických, logistických, obchodních,
marketingových a dalších služeb. Tyto strany nemají povoleno používat vaše osobní
údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly shromážděny, a požadujeme po
nich, aby jednaly v souladu s příslušnými zákony a těmito zásadami a aby používaly
náležitá bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů.

V případě, že využíváte služby, v jejichž rámci musí společnost třetí strany zpracovávat
příslušné údaje za účelem poskytování příslušné služby, nebo v případě, že vyjádříte
samostatně souhlas s tím, že společnost třetí strany může zpracovávat vaše osobní
údaje v souvislosti se službami nebo produkty společnosti Amer Sports, můžeme vaše
osobní údaje, například údaje o tepové frekvenci, biometrické údaje nebo jiné
zdravotní údaje předávat rovněž servisnímu partnerovi.

PŘEDÁVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ
Naše produkty a služby mohou být poskytovány prostřednictvím zdrojů a serverů,
které se nachází v různých zemích světa. Z tohoto důvodu mohou být vaše osobní

údaje předávány mimo zemi, ve které naše služby využíváte, a to i do zemí mimo
Evropský hospodářský prostor (EHS), jejichž úroveň ochrany osobních údajů může
Evropská komise považovat za nedostatečnou. V takových případech podnikáme
kroky k zajištění toho, aby byly vaše osobní údaje chráněny v souladu s požadavky
příslušných zákonů. U předávání vašich osobních údajů do zahraničí se obvykle
opíráme o dohody, které vycházejí ze standardních smluvních doložek Evropské
komise. Potřebujete-li více informací o předávání vašich osobních údajů do zahraničí,
můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

DALŠÍ SDĚLOVÁNÍ
Vaše osobní údaje můžeme v souladu s příslušnými zákony sdělovat a jinak
zpracovávat za účelem obhajoby oprávněných zájmů společnosti Amer Sports,
například v rámci občanskoprávního nebo trestního řízení.

FÚZE A AKVIZICE
Rozhodneme-li se v některých zemích prodat, sloučit nebo jiným způsobem
reorganizovat své podniky nebo jiné podniky zakoupit, můžeme pro účely takových
transakcí sdělovat osobní údaje potenciálním či stávajícím kupcům a jejich poradcům
nebo je přijímat od prodejců a jejich poradců.

ÚDAJE O NEZLETILÝCH OSOBÁCH

Společnost Amer Sports nemá zájem shromažďovat informace o osobách, které v
dané zemi nedosáhly plnoletosti, ani se s takovými osobami zapojovat do transakcí.
Protože však není vždy možné přesně určit věk uživatele, mohou naše databáze
obsahovat i osobní údaje dětí. Vyhrazujeme si právo zablokovat poskytování služby
osobě, která je nezletilá, nebo o které máme oprávněný důvod se domnívat, že je
nezletilá.

Zásadou společnosti Amer Sports je zamezit nezletilým osobám provádět nákupy
nebo se účastnit jiných právních úkonů v souvislosti s našimi produkty a službami bez
souhlasu rodiče či zákonného opatrovníka, není-li to povoleno příslušnými zákony. V
případě, že jste nezletilí, ale máte souhlas svého zákonného opatrovníka, musíte být
schopni tento souhlas na vyžádání prokázat.

KVALITA A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Podnikáme přiměřené kroky k tomu, aby osobní údaje, kterými disponujeme, byly
přesné a aktuální, a mažeme neaktuální nebo jinak nesprávné či nepotřebné údaje.
U některých produktů a služeb společnosti Amer Sports máte možnost spravovat svůj
profil a informace v něm obsažené. Doporučujeme, abyste si příležitostně ověřili, že
jsou osobní údaje ve vašem profilu správné a aktuální. Mějte prosím na paměti, že u
elektronických služeb, v nichž můžete spravovat svůj profil, jste odpovědní za to, že
nám poskytujete správné údaje, a v případě jakýchkoli změn své osobní údaje, které
jste nám poskytli, aktualizujete.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro příslušný účel nebo
po dobu vyžadovanou příslušnými zákony.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Amer Sports zavádí odpovídající technická a organizační bezpečnostní
opatření k prevenci a minimalizaci rizik spojených s poskytováním a zpracováním
osobních údajů.
Mezi taková bezpečnostní opatření patří ve vhodných případech použití firewallů,
zařízení k zabezpečení serveru, šifrování, nastavení odpovídajících systémů a postupů
k řízení přístupových práv, pečlivý výběr zpracovatelů, dostatečné školení
zaměstnanců společnosti Amer Sports zabývajících se zpracováním a další nezbytná
opatření sloužící k zajištění náležité ochrany vašich osobních údajů před
neoprávněným použitím nebo sdělením. Ve vhodných případech můžeme rovněž

pořizovat záložní kopie a používat jiná obdobná opatření k prevenci vzniku náhodné
újmy nebo zničení vašich osobních údajů. V případě, že konkrétní část webové
stránky společnosti Amer Sports podporuje online transakce, používáme k ochraně
důvěrnosti a bezpečnosti online transakcí standardní bezpečnostní opatření pro
danou oblast, například protokol „Secure Sockets Layer“ (dále „SSL“).

POUŽÍVÁNÍ COOKIES A SLEDOVACÍCH PIXELŮ
Když navštívíte webovou stránku Amer Sports, mohou být do vašeho počítače ve
formě textového souboru označovaného jako „cookie“ stažena data, která nám
umožňují váš počítač rozpoznat. Cookies používáme, abychom vám mohli nabídnout
výhody, například v podobě odstranění nutnosti často zadávat své heslo nebo znovu
umísťovat položky do košíku v případě, že transakci nedokončíte během jediné
návštěvy. Cookies rovněž používáme k analýze provozu webových stránek a k
profilování.

Některé webové stránky společnosti Amer Sports mohou rovněž využívat jiné
technologie v oblasti místního úložiště, například lokální sdílené objekty (také
označované jako „flash cookies“) a místní úložiště v HTML5. Tyto technologie fungují
podobně jako výše uvedené cookies a jsou tedy uloženy na vašem zařízení a lze je
použít k ukládání některých informací o vaší aktivitě a preferencích. Tyto technologie
však mohou využívat jiné části vašeho zařízení než běžné cookies, takže je nemusíte
být schopni kontrolovat běžnými nástroji a nastavením v prohlížeči. Ukládání flash
cookies můžete zamezit dle pokynů společnosti Adobe uvedených na
adrese http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objectsflash.html.

Společnost Amer Sports může na některých webových stránkách používat tzv.
sledovací pixely (neboli „pixelové tagy“). Tuto funkci nepoužíváme k osobní
identifikaci jednotlivých uživatelů. Sledovací pixely jsou obvykle grafické obrázky
umístěné na webové stránce, které počítají návštěvníky webové stránky a/nebo si
zobrazují některé cookies. Tyto informace používáme ke zlepšování svých služeb.
Sledovací pixely zpravidla neshromažďují žádné jiné informace, než které nám

poskytne váš prohlížeč v rámci běžné internetové komunikace. Jestliže vypnete
cookies, nebude sledovací pixel schopen sledovat vaši konkrétní aktivitu. Sledovací
pixel sice může nadále shromažďovat informace o návštěvách z vaší IP adresy, na
základě těchto informací vás však nebude možné identifikovat.

Pokud si přejete vypnout cookies nebo pokud chcete být upozorněni před jejich
stažením, můžete tak učinit v nastavení prohlížeče. Další informace o kontrole cookies
naleznete na následující adrese: https://www.networkadvertising.org/understandingonline-advertising/what-are-my-options.

V případě, že vypnete cookies, vám však nemusíme být schopni poskytovat některé
služby nebo vám nemusí být přístupné některé části této stránky.

Někteří naši obchodní partneři, na jejichž obsah je odkazováno na našich webových
stránkách, mohou rovněž používat cookies nebo sledovací pixely. K těmto cookies
však nemáme přístup ani nemáme možnost je kontrolovat.
Tímto berete na vědomí a souhlasíte s ukládáním cookies, jiných technologií v oblasti
místního úložiště, sledovacích pixelů a dalších informací na své zařízení a přístupu k
těmto cookies, jiným technologiím v oblasti místního úložiště, sledovacím pixelům a
informacím z naší strany a ze strany výše uvedených třetích stran.

VAŠE PRÁVA
Máte právo vyžádat si informace a právo na přístup k osobním údajům, které jsme od
vás a o vás shromáždili. Rovněž máte právo po nás požadovat, abychom doplnili,
opravili, anonymizovali nebo vymazali neúplné, nesprávné, nepotřebné nebo
zastaralé osobní údaje, které o vás máme k dispozici. Nemůžeme však vymazat
osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění právně závazných povinností nebo které
je nutné uchovávat v souladu s příslušnými zákony. Máte právo požadovat a obdržet
osobní údaje, které o vás máme k dispozici, v běžně používaném a strojově čitelném
formátu. V případě, že se domníváte, že jsou vaše osobní údaje, které jsme o vás
shromáždili, nepřesné, v případě, že si nepřejete vymazání svých osobních údajů,
v situaci, kdy bylo zpracování vašich osobních údajů označeno za nezákonné,

v případě, že vaše osobní údaje již nejsou potřebné nebo jste vznesli námitku vůči
zpracování a existence oprávněných důvodů pro zpracování je stále předmětem
zkoumání, můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Rovněž můžete kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro
účely přímého marketingu, zasílání reklamních materiálů, profilování nebo provádění
průzkumů trhu. Dále platí, že v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě
vašeho souhlasu, máte právo souhlas s tímto zpracováním kdykoli odvolat.

Chcete-li uplatnit svá výše uvedená práva, můžete tak učinit v souladu s příslušnými
zákony a kontaktovat s využitím kontaktních údajů uvedených v marketingových
materiálech nebo níže v těchto zásadách. V některých případech, zejména přejete-li
si, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo je přestali používat, to může zároveň
znamenat, že nemusíme být nadále schopni vám poskytovat nabízené služby.
Doporučujeme vám, abyste k výše uvedeným účelům využívali dostupné nástroje pro
správu profilu, které vám většinou umožňují přímý přístup k osobním údajům a jejich
účinné správě.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Amer Sports může za účelem splnění výše
uvedených žádostí požadovat vaši identifikaci a další informace. Rovněž prosím
vezměte na vědomí, že příslušné zákony mohou obsahovat omezení a další
ustanovení týkající se vašich výše uvedených práv.

STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU
Domníváte-li se, že je zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Amer
Sports v rozporu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů, nebo že společnost
Amer Sports nedostatečně zajišťuje uplatnění vašich práv, můžete podat stížnost u
místního dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ
ÚDAJE
Příslušní správci údajů, kteří nesou odpovědnost pro účely příslušných zákonů o
ochraně osobních údajů, jsou:

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finsko

a/nebo

2) Společnost ze skupiny Amer Sports, jejíž webové stránky, aplikaci, produkt nebo
službu využíváte (jméno a sídlo společnosti je k dispozici v průběhu nákupu nebo
registrace)

a/nebo případně

3) Společnost ze skupiny Amer Sports, která používá vaše osobní údaje ke svému
přímému marketingu nebo pro obdobné účely (jméno a sídlo společnosti je k
dispozici v marketingových materiálech, které dostáváte).

Kontaktní informace výše uvedených správců údajů získáte na jejich stránkách nebo
na následující adrese:

Amer Sports Corporation c/o Legal
Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finsko

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Amer Sports může provádět aktualizace a změny těchto zásad ochrany
osobních údajů. V případě, že takové změny zahrnují nové účely zpracování, vás o
nich bude společnost Amer Sports předem informovat a v případě potřeby si vyžádá
váš souhlas.

