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Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kyäni 

Kyäni Europe AB a její přidružené společnosti1 (dále jen „Kyäni“ nebo „my“) shromažďuje, 
používá, přenáší, uchovává a jinak zpracovává osobní údaje2 fyzických osob z EHP a 
Švýcarska (dále jen „zahrnuté osoby“ – a pokud jste zahrnutá osoba, „vy“) v souladu se 
zásadami GDPR a švýcarskými zákony na ochranu osobních údajů. 

Naše zásady ochrany soukromí 

Informační oznámení 

Pokud přímo shromažďujeme jakékoli osobní údaje od zahrnutých osob, informujeme je o 
účelech, pro které osobní údaje shromažďujeme a používáme, o typech třetích stran, kterým 
tyto informace zpřístupňujeme, o možnostech, které mají, pokud jde o omezení použití a 
zveřejnění jejich osobních údajů, a sdělíme jim, jak nás mohou v souvislosti s našimi 
postupy týkajícími se osobních údajů kontaktovat. 

Pokud osobní údaje místo toho, abychom je získali přímo, obdržíme od našich přidružených 
společností, poskytovatelů služeb nebo jiných subjektů, použijeme a zveřejníme tyto údaje v 
souladu s informačními oznámeními těchto subjektů a na základě voleb osob, kterých se tyto 
osobní údaje týkají. 

Účel shromažďování a používání osobních údajů 

Společnost Kyäni osobní údaje shromažďuje, používá, přenáší, uchovává a jinak zpracovává 
pro účely poskytování produktů a služeb zahrnutým osobám a/nebo našim obchodním 
partnerům, pro splnění našich zákonných a jiných povinností týkajících se vedení záznamů, pro 
účely digitálního marketingu a jiné zákonem povolené účely. 

Obecně neshromažďujeme citlivé osobní údaje prodejců, poskytovatelů služeb, zákazníků ani 
obchodních partnerů jako například informace o zdravotním stavu, rasovém nebo etnickém 
původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech 
nebo jiné informace, které jsou jako citlivé stanoveny v GDPR. 

Přijímáme a uchováváme jakékoli informace, které jste zadali na našich internetových stránkách 
nebo nám poskytli jiným způsobem. V souvislosti s informacemi, které přijímáme a uchováváme, 
si většinou nemůžete zvolit, zda je poskytnete, či nikoli, protože jsou vyžadovány k tomu, 
abychom mohli efektivně a/nebo legálně poskytovat zahrnutým osobám nebo jejich přidruženým 
společnostem či společníkům přístup k našim produktům a službám a obchodní příležitosti. V 
některých případech se mohou zahrnuté osoby rozhodnout určité informace neposkytnout, v  

 

1 K těmto přidruženým společnostem patří všechny subjekty spojené se společností Kyäni 
podnikající v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), mimo jiné Kyani Adriatic d.o.o., Kyani 
Germany GmbH, Kyäni Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Kyäni Italia Srl a/nebo jakékoli 
jiné subjekty v EHP obchodující s občany EHP pod jménem Kyäni. 
2 „Osobní údaje“ mají význam stanovený v GDPR. 



Kyäni Privacy Policy – EEA-05.18-CZ-EU 

 

takovém případě jsou informace uvedeny jako nepovinné, ale může to snížit počet nebo kvalitu 
produktů a/nebo služeb, které jsme schopni poskytnout. Informace, které obdržíme, používáme k 
tomu, abychom reagovali na požadavky, pomáhali obchodním partnerům provozovat jejich 
podnikání s Kyäni (jak je uvedeno v Globálním plánu odměňování Kyäni), přizpůsobovali budoucí 
nákupy, zlepšovali naše internetové stránky či provoz, komunikovali se zákazníky nebo 
obchodními partnery a sledovali výsledky pro naše potřeby a potřeby našich obchodních 
partnerů. 

Konkrétní typy informací, které o zahrnutých osobách shromažďujeme: 

• Informace poskytnuté osobou, které se týkají. Většinu informací, které zpracováváme 
nebo shromažďujeme, získáváme přímo od osoby, jíž se informace týkají. Tyto 
informace mohou být velmi odlišné povahy, ale jejich součástí mohou být jména, e-
maily, telefonní čísla, účty na sociálních sítích a podobné informace, čísla sociálního 
pojištění a další identifikační údaje, daňové údaje, údaje uvedené v cestovních 
dokladech (například pasech v případě cest sponzorovaných společností), finanční 
informace jako např. způsoby platby nebo čísla bankovních účtů, informace o dopravě a 
informace o vztazích (to, zda má daná osoba manžela/manželku či děti). V mnoha 
případech k těmto údajům patří také regulační nebo právní informace. Zahrnují také 
obsah jakýchkoli recenzí, e-mailů nebo jiných sdělení, která zahrnutá osoba poskytla 
nám nebo o nás. 

 

• Informace generované našimi systémy. Naše systémy vypočítávají, generují nebo 
ukládají určité osobní údaje na základě prodejních aktivit, marketingových aktivit, 
nákupních aktivit nebo finančních aktivit zahrnutých osob nebo jiných osob, jejichž 
aktivity naše systémy sledují a používají ke generování osobních údajů, které se k jedné 
nebo více zahrnutých osob vztahují. Pravidelně například shromažďujeme údaje našich 
zákazníků nebo obchodních partnerů o prodeji, na základě nichž generujeme platby 
provizí zahrnuté osobě, které jsou rovněž osobními údaji této osoby. Jako další příklad 
informací, které generujeme, lze uvést informace o tom, jak si stojí skupiny našich 
obchodních partnerů, jež se mohou stát osobními údaji jedné nebo více zahrnutých 
osob. 

 

• Informace, které nám poskytli jiní. Informace o zahrnuté osobě nám občas mohou 
poskytnout i jiné osoby. Poskytujeme například prospekční nástroje, které mohou 
obchodní partneři využívat ke správě svých seznamů kontaktů a navazování kontaktů s 
potenciálními zákazníky. Informace, které o zahrnutých osobách dostáváme od jiných 
lidí, se značně liší, ale obvykle k nim patří kontaktní údaje, případně informace o 
aktivitách těchto osob. 

 

• Automatické informace. Kromě toho shromažďujeme a analyzujeme mnoho 
technických údajů, které jsou nám poskytovány automaticky, když zahrnuté osoby 
využívají některé z našich stránek nebo internetových aplikací. Může jít například o 
adresy internetového protokolu (IP adresy), informace o počítači a připojení, historii 
nákupů a telefonní číslo, ze kterého jste nám zavolali. Můžeme také používat data 
uložená v prohlížeči jako například cookies, flash cookies (také známé jako lokální 
sdílené objekty) nebo podobná data. Během některých návštěv můžeme k měření a 
shromažďování informací o relacích používat softwarové nástroje jako např. 
JavaScript. Můžeme také shromažďovat technické údaje, které nám pomáhají 
identifikovat zařízení pro účely prevence podvodů a diagnostické účely. 

 

• Mobily. Shromažďujeme údaje z mobilních telefonů, mimo jiné údaje uvedené v části 
„Automatické informace“ výše, jakož i údaje o poloze a další specifické údaje o 
mobilních telefonech, včetně údajů o operátorech, aplikacích a dalších údajů. Většina 
mobilních zařízení poskytuje uživatelům možnost službu určování polohy deaktivovat. 
Máte-li ohledně deaktivace služeb určování polohy vašeho zařízení dotazy, 
doporučujeme, abyste kontaktovali operátora mobilních služeb nebo výrobce zařízení. 
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• Informace z jiných zdrojů. K informacím, které dostáváme z jiných zdrojů, patří 
aktualizované doručovací údaje a adresa od našich dopravců nebo jiných třetích stran, 
jež používáme k opravě našich záznamů a snadnějšímu doručování nových nákupů 
nebo sdělení; informace o analýze internetových stránek generované nástroji pro 
analýzu internetových stránek třetích stran a informace o doručování e-mailů zákazníků 
pocházející z našich pokusů o komunikaci se zahrnutými osobami. 

Volby 

Zahrnuté osoby se mohou rozhodnout své osobní údaje změnit nebo svůj účet zrušit pomocí 
internetového portálu Kyäni, telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky, nebo pomocí 
jiných vhodných komunikačních prostředků, např. použití níže uvedených kontaktních údajů. 
Podle pokynů nebo pomocí mechanizmu pro odhlášení v příslušné zprávě si také mohou odhlásit 
odběr našich marketingových sdělení. Přestože společnost Kyäni (včetně jejích přidružených 
společností) nemá v úmyslu nikdy osobní údaje zahrnuté osoby použít nebo zveřejnit pro účely, 
které se podstatně odlišují od těch, jež jsou uvedeny v těchto zásadách, pokud tak někdy v 
případě, že tyto údaje nezahrnují citlivé informace, učiní, nejprve zahrnutým osobám umožní 
takové použití a/nebo zveřejnění odmítnout. Pokud by zahrnutá osoba s daným použitím vyjádřila 
svůj nesouhlas, jak je popsáno výše, může se stát, že společnost Kyäni v závislosti na povaze 
daných potřeb a/nebo její právní povinnosti takové osobní údaje uchovávat a používat nebude 
schopna této osobně poskytnout produkty nebo služby, o které požádala, nebo jí umožnit 
pokračovat v podnikání jako obchodní partner. 

Kromě toho můžeme osobní údaje použít nebo zveřejnit, aniž bychom jednotlivým osobám 
nabídli možnost, aby to odmítly, (i) pokud jsme k tomu povinni podle zákona nebo v souvislosti se 
soudním řízením, (ii) pokud tyto údaje musíme poskytnout orgánům činným v trestním řízení 
nebo jiným státním úředníkům na základě vymahatelné vládní žádosti nebo v souladu s platnými 
právními předpisy, nebo (iii) pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k 
zabránění fyzické újmě či finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření z 
nezákonné činnosti nebo spáchané nezákonné činnosti. 

V určitých případech můžeme být požádáni o zveřejnění osobních údajů v reakci na zákonné 
požadavky veřejných orgánů, například kvůli splnění požadavků týkajících se národní bezpečnosti 
nebo v souvislosti s vymáháním práva. 

Právní základy pro zpracování osobních údajů 

GDPR stanovuje, že veškeré shromažďování osobních údajů musí probíhat na právně 
přípustném základě/účelu. Na tomto právním základu/účelu závisí, jak dlouho může společnost 
Kyäni informace uchovávat, k čemu je lze použít, kdy je může zveřejnit a/nebo jaký souhlas je 
nezbytný. Vaše údaje, které má společnost Kyäni k dispozici, jak je uvedeno výše, společnost 
Kyäni zpracovává z následujících důvodů a s následujícím odůvodněním: 

 

• na základě vašeho souhlasu, pokud jde o osobní údaje, které společnosti Kyäni 
poskytnete konkrétně s vědomím účelů, pro něž budou použity; 

• aby společnost Kyäni mohla plnit smlouvu (smlouvy) uzavřenou se zahrnutými osobami 
nebo podniknout kroky na žádost zahrnuté osoby před uzavřením smlouvy s touto 
osobou; 

• aby společnost Kyäni mohla plnit své zákonné povinnosti týkající se daňových 
odvodů, plateb a finančního výkaznictví; 

• za účelem ochrany klíčových zájmů zahrnuté osoby; 

• z důvodu veřejného zájmu (především souvisejícího s potřebami orgánů státní 
správy); 

• za účelem ochrany nebo prosazování jiných oprávněných zájmů společnosti 
Kyäni při zlepšování nebo implementaci jejích iniciativ v oblasti digitálního 
marketingu, spotřebitelské zkušenosti a podobných záležitostí. 

 

Odpovědnost za další přenos osobních údajů 
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Společnost Kyäni může osobní údaje sdílet se svými poskytovateli služeb, obchodními partnery a 
mezi svými dceřinými a přidruženými společnostmi. Konkrétně a bez omezení bude společnost 
Kyäni sdílet určité aspekty osobních údajů zahrnutých osob s obchodními partnery ve vzestupné 
a/nebo sestupné linii. 

Společnost Kyäni působí v mnoha zemích po celém světě. Aby Kyäni mohla zahrnutým osobám, 
ať už jsou kdekoli, nabízet jednotné služby, spravuje určité funkce internetových stránek z jednoho 
centrálního místa. To se v současné době nachází ve Spojených státech. Obchodní partneři ve 
vzestupné nebo sestupné linii vzhledem k zahrnuté osobě mohou mít také sídlo v jiných zemích, 
než jsou země EHP, Švýcarsko nebo Spojené státy americké. Neexistuje jediná sbírka zákonů na 
ochranu údajů, která by se vztahovala na Evropu, USA a další části světa, přičemž evropské 
zákony stanovují, aby společnost Kyäni podnikla kroky k ochraně informací zahrnutých osob, když 
jsou přenášeny mimo Evropu. K těmto krokům patří: 

• v případě mezinárodních převodů jiným subjektům společnosti Kyäni na celém světě se 
Kyäni spoléhá na mezipodnikové dohody a celosvětový protokol Kyäni o dodržování 
směrnic; 

• v případě mezinárodního předávání údajů poskytovatelům služeb závisí ochrana na 
příslušném poskytovateli služeb a na tom, kde se nachází, a v jeho rámci jsou 
uzavřeny dohody obsahující doložky o ochraně údajů, jak to vyžaduje zákon; 

• při případném mezinárodním předání údajů zahrnuté osoby členům ve vzestupné 
a/nebo sestupné linii se společnost Kyäni spoléhá na smlouvu uzavřenou s 
nezávislým obchodním partnerem Kyäni a příslušná ustanovení zásad a postupů. 

Pokud třetí strana své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nedodrží, společnost Kyäni 
podnikne obchodně přiměřené kroky, aby používání nebo zveřejňování osobních údajů zabránila 
nebo ho zastavila. Pokud poskytovatel služeb poskytující služby jménem společnosti Kyäni jako 
třetí strana zpracovává osobní údaje z EHP nebo Švýcarska způsobem, který je v rozporu s 
GDPR nebo příslušnými zásadami dalšího předávání, ponese společnost Kyäni odpovědnost, 
pokud neprokáže, že událost, která újmu zapříčinila, nezpůsobila ona. 

Zabezpečení 

Společnost Kyäni uplatňuje přiměřená a vhodná administrativní, technická a fyzická opatření na 
ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, 
pozměněním a zničením. 

Přístup k informacím 

Společnost Kyäni poskytuje zaměstnancům, spotřebitelům, zákazníkům, obchodním partnerům, 
dodavatelům a dalším osobám potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se jich týkají, 
a přiměřený přístup k osobním údajům, jež jsou o nich vedeny. Pokud jsou nepřesné, poskytujeme 
také přiměřenou příležitost tyto údaje opravit, upravit nebo odstranit. K osobním údajům můžeme 
omezit nebo odepřít přístup, pokud je poskytnutí takového přístupu za daných okolností 
nepřiměřeně zatěžující nebo nákladné nebo jak to jinak umožňují příslušné právní předpisy. Pro 
získání přístupu k osobním údajům mohou spotřebitelé, zákazníci, dodavatelé a další osoby využít 
online backoffice Kyäni nebo Kyäni kontaktovat způsobem uvedeným v části „Jak nás kontaktovat“ 
těchto zásad. 

K informacím snadno dostupným v backoffice na stránkách Kyäni.com nebo v našem systému 
nákupního košíku patří aktuální informace o posledních objednávkách, osobní údaje (včetně 
všech nebo některých z následujících údajů - jména, e-mailu, internetové adresy, úrovně 
placeného a doživotního člena, hesla, komunikace, poznámek z telefonních hovorů, informací o 
vzestupné a sestupné linii, části platebních informací, informací o přepravě a dalších obchodních 
informací), nastavení plateb (včetně informací o platebních kartách a případných zůstatcích na 
propagačních certifikátech a dárkových kartách), nastavení e-mailových oznámení (včetně 
newsletterů, upozornění na objednávky a podobných informací), historie nákupů a informace o 
účtu obchodního partnera. 
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Zahrnuté osoby mají právo na přístup ke svým vlastním osobním údajům včetně citlivých 
osobních údajů pro jakýkoli zákonný účel s výjimkou případů, kdy je poskytnutí takového přístupu 
za daných okolností nepřiměřeně zatěžující nebo nákladné nebo kdy je Kyäni jinak povoleno 
příslušnými právními předpisy takový přístup omezit nebo odepřít. Jakmile pomine účel, pro který 
byly údaje shromážděny a/nebo zpracovány, a žádná zákonná povinnost neukládá jejich 
uchování, mají zahrnuté osoby právo na výmaz těchto údajů nebo právo být zapomenut. 
Společnost Kyäni bude respektovat požadavky na zapomenutí zaslané zahrnutými osobami 
jedním ze způsobů uvedených v části „Jak nás kontaktovat“ těchto zásad. 

Integrita údajů a omezení účelu 

Společnost Kyäni podniká přiměřené kroky, aby zajistila, že jí shromážděné osobní údaje jsou 
relevantní pro účely, pro které mají být použity, že jsou informace spolehlivé pro zamýšlené 
použití a jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud jde o aktualizaci nebo opravy osobních údajů, 
kdykoli je to nutné, spoléháme se na naše zaměstnance, obchodní partnery, spotřebitele, 
zákazníky, dodavatele a dalších osoby. 

Právní kroky, vymáhání a odpovědnost 

Společnost Kyäni zavedla postupy pro pravidelné ověřování implementace a dodržování zásad 
GDPR. Pokud jde o osobní údaje, provádíme každoroční hodnocení našich postupů, abychom 
ověřili, že prohlášení, která o našich postupech uplatňovaných na ochranu osobních údajů 
činíme, jsou pravdivá a že příslušné zásady ochrany osobních údajů byly implementovány tak, 
jak je uvedeno. 

Řešení sporů 

Pokud chtějí zahrnuté osoby podat stížnost ohledně dodržování GDPR společností Kyäni, nechť 
ji zašlou e-mailem na adresu privacy@kyani.com. V případě, že zahrnutá osoba není s naším 
vyřešením stížnosti spokojena, může se obrátit na orgány EU pro ochranu údajů. Kontaktní údaje 
na orgány EU pro ochranu údajů naleznete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data- 
protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Jak nás kontaktovat 

Jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo našich 
postupů uplatňovaných v souvislosti s osobními údaji nám prosím zašlete na e-mailovou 
adresu: 

 
privacy@kyäni.com 

 

nebo v papírové formě na: 
 

Attention Privacy Department 
Kyäni Europe AB 
Ebbe Lieberathsgartan 18 B, 
412 65 
Göteborg, Švédsko 

 

Změny a dodatky 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kyäni – EHP mohou být čas od času změněny v 
souladu s požadavky GDPR a dalšími relevantními právními předpisy. O provedení takových změn 
bude podáno příslušné upozornění. 
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