Datum aktualizace: Leden 2021

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů skupiny (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) se týkají
společnosti BELIEVE SAS, francouzské společnosti zapsané v obchodním a podnikovém rejstříku v Paříži
pod číslem 481 625 853, se sídlem na adrese 24 rue Toulouse Lautrec, 75017 Paříž (dále jen „Believe
SAS“) a jejích dceřiných společností po celém světě, včetně služby TUNECORE, dále souhrnně
označovaných jako „Believe“ nebo „my“.
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují postupy zpracování osobních údajů společnosti Believe
pro digitální distribuci hudby, dodávky produktů (dále jen „produkty“) a služeb (dále jen „služba
(služby)“) obecně nebo prostřednictvím svých webových stránek a/nebo jiných služeb elektronických
komunikací (widgetů, mobilních aplikací nebo API), souhrnně nebo jednotlivě dále jen jako „stránka
(stránky)“. Společnost Believe SAS působí jako správce údajů a její dceřiné společnosti jako
zpracovatelé údajů.
Zvláštní důraz přikládáme bezpečnému zpracování údajů, jejich důvěrnosti, ochraně soukromí a
souvisejících práv. Pečlivě si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.
Návštěvou těchto webových stránek, poskytnutím svých osobních údajů nebo jiných informací na
stránkách společnosti Believe nebo přihlášením k odběru služeb nebo uzavřením smlouvy s námi
výslovně potvrzujete, že jste si přečetli podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte
s nimi.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou nezávislé na dalších zásadách ochrany osobních údajů či
důvěrnosti nebo na kterýchkoli jiných postupech poskytovaných společnostmi třetích stran, jako jsou
Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK nebo kterýkoli mobilní
operátor nebo třetí strana provozující webové stránky, aplikaci nebo službu, na kterou stránka
(stránky) nebo služby odkazují nebo se na ně přesměrovávají, zejména prostřednictvím
hypertextového odkazu, který nezveřejňujeme. V tomto ohledu nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se na vás vztahují, jste-li výkonným umělcem, zástupcem umělce
(producentem, manažerem, nezávislým vydavatelstvím), zákazníkem, návštěvníkem stránek (dále jen
„uživatel(é)“), poskytovatelem služeb, dodavatelem, partnerem nebo zpracovatelem, který s námi
uzavřel smlouvu (společně nebo jednotlivě dále jen „vy“ nebo „vaše“).
Nezletilí (jak je definováno zákonem v různých zemích) (dále jen „nezletilí“) se nemohou přihlásit k
odběru služeb nebo nakupovat produkty na stránkách bez předchozího souhlasu rodičů nebo
zákonných zástupců a bez přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů. Rodiče a zákonní zástupci
odpovídají za používání služeb, produktů a stránek ze strany svých nezletilých.
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) a dalšími zákony o
ochraně osobních údajů si vyhrazujeme právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. O
změně budete informováni formou upozornění na domovské stránce webových stránek, pomocí
zprávy v rámci služeb, nebo v konkrétních případech obdržíte e-mail.
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1. Jaké informace nebo osobní údaje od vás shromažďujeme a proč?
Můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje a další informace, které jsou uvedeny níže (dále
souhrnně jen „údaje“), abychom mohli plnit své závazky ze smlouvy, kterou jste s námi podepsali, nebo
abychom vám mohli poskytovat produkty či služby.
Upozorňujeme, že neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje (tj. údaje, které
přímo nebo nepřímo odhalují rasový nebo etnický původ, politické, filozofické nebo náboženské názory
nebo členství v odborech, stejně jako genetické či biometrické údaje za účelem identifikace jednotlivé
fyzické osoby nebo údaje, které souvisí se zdravím či sexuálním životem, a to za žádným účelem). Proto
vás žádáme, abyste nám žádné takové údaje nezasílali.
Naše smlouvy a registrační formuláře označují veškeré konkrétní údaje, které jste povinni nám
poskytnout.
1.1 Osobní údaje
Osobní údaje znamenají informace, které se přímo nebo nepřímo týkají vás jako identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osoby. To se v závislosti na smlouvě může týkat stránek, produktů nebo
služeb, vašeho stavu a/nebo způsobů shromažďování, všech nebo některých z následujících osobních
údajů:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Jméno a příjmení;
Poštovní adresa (fakturační nebo doručovací);
Pevné nebo mobilní (soukromé nebo pracovní) telefonní číslo;
E-mailová adresa;
Bankovní údaje (informace o bankovním či jiném účtu, podrobnosti o bankovním účtu,
informace o kreditní či platební kartě, její číslo, datum vypršení platnosti, vizuální
kryptografie);
Číslo pasu nebo občanského průkazu;
jazyk, kterým hovoříte, nebo jazyk zvolený pro stránky či služby;
Veškeré důvěrné informace, které vám pomohou vybavit si vaše osobní identifikátory či hesla;
U nezletilých: příjmení, jméno a e-mailová adresa rodičů nebo zákonného zástupce;
Pouze u výkonných umělců nebo jejich zástupců: umělecké jméno, textové, grafické,
fotografické nebo video prvky či zvukové a časoměrné prvky související se zvukovým
záznamem jakožto reprodukce vystoupení (dále jen „záznam“) nebo videa reprodukující
audiovizuální dílo pomocí obrazů ilustrujících interpretaci hudebního díla a dat, které jsou
předmětem záznamu (dále jen „videoklip“); obaly nosičů, slova, videa, názvy děl (skladby s
textem nebo bez něj), data, jména, umělecká jména, pseudonymy, biografie, videa a fotografie
výkonných umělců, jména písní, alb a přidružených umělců, rok vydání písní a alb a jméno
osoby nebo subjektu, který vlastní práva k písním, aranžím a/nebo ilustracím alba;
Nezbytná metadata k identifikaci děl obsažených na nahrávkách a ve videoklipech a jejich
přidružených osob, zejména autorů, skladatelů, jmen vydavatelů nebo všech přidružených
osob, kódů ISWC, ISRC, UPC atd.;
Pouze v případě registrace ke službám vyžadujícím shromažďování těchto informací: daňové
identifikační číslo;
obsah košíku produktů nebo služeb;
IP adresa (číslo automaticky přidělené vaším poskytovatelem internetového připojení nebo
MAC adresa vašich elektronických zařízení, ze kterých přistupujete na stránky a které podléhají
automatické identifikaci a záznamu při každém použití těchto stránek;
Demografické údaje o uživatelích (např. věk, pohlaví, místo bydliště);
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•
•
•

•

Údaje o vkusu uživatelů, hudebních preferencích (seznamech skladeb) nebo jiných sdílených
údajích shromážděných z hudebních platforem;
Technické informace, například soubory cookie (další informace viz zásady používání souborů
cookie) (insert link)
Geolokační data, zejména prostřednictvím GPS signálů odesílaných z mobilních telefonů: když
uživatelé používají geolokační služby nabízené stránkami, například k nabízení přizpůsobených
reklam, nejdříve shromažďujeme jejich výslovné povolení (vyjádření souhlasu). V takovém
případě mohou uživatelé povolení kdykoli zrušit (odstoupení od předložení údajů);
Údaje třetích stran (tj. kontakty, přátelé) poskytnuté uživateli. Předtím, než s námi budete
takové údaje sdílet, musíte získat výslovný souhlas dotčené třetí strany.

1.2 Další informace
Shromažďujeme také další údaje, které nutně nevedou, přímo ani nepřímo, k vaší identifikaci jakožto
fyzické osoby (dále jen „další informace“).
V takovém případě je zpracujeme v souladu s popsanými podmínkami a pro účely uvedené v oddílu 3
níže. Tyto další informace mohou být:
•

•

•
•

•
•

•
•

Informace o internetovém prohlížeči uživatelů a zařízeních pro přístup na stránky, jako je typ
zařízení, rozlišení obrazovky, verze operačního systému, typ a verze internetového prohlížeče,
stejně jako typ a verze použité služby. Zařízení, ze kterého uživatelé přistupují ke službám
poskytovaným námi nebo jejich poskytovateli služeb, lze přiřadit jedinečný identifikátor;
Údaje týkající se používání widgetů, mobilních aplikací nebo jiných komunikačních služeb
uživateli: v této souvislosti můžeme shromažďovat jedinečné identifikátory a další informace
týkající se připojeného zařízení za účelem poskytování obsahu a reklamy zařízením; Můžeme
také shromažďovat datum a čas přístupu na servery, stejně jako stažené soubory a informace;
Soubory protokolů serveru pro výpočet míry využívání služeb, správu služeb, diagnostiku
problémů ovlivňujících servery nebo určení geolokačních dat uživatelů;
Informace shromážděné pomocí souborů cookie, transparentních souborů GIF, webových
signálů, sledovacích pixelů nebo jiných podobných technologií (další informace naleznete v
našich zásadách používání souborů cookie) (insert link));
Demografické nebo další informace, pokud neumožňují identifikaci osoby;
Informace o používání služeb prostřednictvím analytických nástrojů, které nám umožňují
poskytovat vyšší úroveň služeb. Takto shromážděné informace nám mohou poskytnout
informace týkající se nejpoužívanějších služeb a funkcí, typu použitého vybavení, jeho
charakteristik, země a jazyka stahování;
Vzájemné provázání informací za účelem vytvoření uživatelských profilů;
Odpovědi na námi představený průzkum či dotazník týkající se používání produktů, služeb
nebo stránek.

2. Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje shromažďujeme ze:
•
•
•
•
•
•
•
•

Smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli;
Účtu, který jste založili, nebo služeb, které jste si předplatili;
Prohlížení, stahování nebo používání stránek;
Vašich nákupů;
Vašeho přihlášení se k odběru novinek nebo jiných typů komunikace;
Vašich reklamací týkajících se produktů nebo služeb;
Nákupu vstupenek na koncert nebo akci;
Veřejných databází;
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•
•

•

Obchodních nebo mediálních partnerství za účelem marketingových nebo propagačních
operací souvisejících s naší činností;
Používání vašeho osobního uživatelského účtu prostřednictvím jedné ze sociálních sítí,
platformy nebo služby třetí strany pro připojení k jednomu nebo více účtům na stránkách. V
takovém případě mohou být určité osobní údaje z osobního účtu vaší sociální sítě nebo jiné
služby třetí strany sdíleny se společností Believe (tj. jméno, e-mailová adresa, fotografie,
seznam kontaktů, historie poslechu, písně nebo oblíbení umělci a jakékoli další informace, ke
kterým má společnost BELIEVE přístup, když se přihlásíte prostřednictvím svého osobního účtu
na sociální síti nebo jakékoli jiné služby třetí strany);
Vaší účasti prostřednictvím vašeho osobního účtu na sociální síti, platformě nebo službě třetí
strany nebo přímo na stránkách provozujících hry, soutěže, loterie, kvízy nebo jakékoli jiné
námi organizované propagační akce.

Vaše další informace shromažďujeme prostřednictvím:
• Prohlížečů, zařízení a widgetů a dalšího používání digitálních aplikací na těchto zařízeních;
• Souborů protokolů serveru;
• Souborů cookie (další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie)
(insert link):
• Geolokace, když nám k tomu uživatelé dali výslovný souhlas;
• Sdílení informací a údajů.
3. Za jakým účelem vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje zpracováváme za účelem:
• Vytvoření a správy osobních účtů;
• Plnění smluvních závazků;
• Poskytování služeb nebo doručování zakoupených produktů;
• Provádění a zpracovávání různých platebních transakcí;
• Reagování na vaše požadavky nebo dotazy nebo poskytování a zlepšování zákaznické podpory;
• Organizace, realizace a správy vaší účasti ve hrách, soutěžích, loteriích, kvízech nebo jiných
podobných propagačních kampaních, průzkumech nebo jiných akcích;
• Komunikace s vámi (např. administrativní, propagační nebo obchodní sdělení);
• Poskytování, zlepšování, optimalizace a přizpůsobení uživatelského zážitku a usnadnění funkcí
sdílení na sociálních médiích;
• Implementace, zajištění a zlepšování zabezpečení stránek nebo služeb, boje proti podvodům
a předcházení narušení bezpečnosti údajů, jak je definováno nařízením GDPR;
• Analýzy, identifikace, zlepšování a pochopení fungování služeb a stránek a trendů používání
těchto stránek či služeb;
• Určení, přizpůsobení a zlepšování efektivity marketingových a propagačních technik a
přizpůsobení propagačních a reklamních kampaní vašim cílům a potřebám;
• Zasílání, nákupu nebo sdílení dárků či odkazů na alba nebo písně, hudebních informací, videí
nebo jiných služeb s kontakty, přáteli a členy rodiny nebo jinými uživateli;
• Plnění našich zákonných povinností;
• Správy a administrace vašich osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

4. Na jakém právním základě můžeme zpracovávat vaše údaje?
Vaše údaje můžeme zpracovávat na základě:
• Vašeho souhlasu;
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•
•
•

Smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli;
Právní povinnosti;
Našeho oprávněného zájmu (například zlepšování našich produktů a služeb, bránění
podvodům, zabezpečování stránek a služeb nebo přizpůsobování naší komunikace).

5. Kdo přijímá vaše údaje?
K údajům, které nám zasíláte přímo nebo nepřímo, přistupují výhradně oprávněné osoby, pouze pokud
je to nutné a pouze pro účely uvedené v oddílu 3 výše. Zajistíme, aby takový přístup byl v souladu s
bezpečnostními opatřeními, která implementujeme.
Příjemci údajů mohou být:
• Naše dceřiné společnosti;
• Poskytovatelé třetích stran, se kterými spolupracujeme, abychom usnadnili poskytování služeb
nebo přístup na stránky, jako jsou mimo jiné hostingové služby, analýza dat, zpracování
platebních transakcí a splácení licenčních poplatků nebo objednávek produktů a služeb,
poskytování infrastrukturních služeb, služby informačních technologií, zákaznické služby,
služby distribuce e-mailů, audit nebo jiné podobné služby;
• Pouze u výkonných umělců nebo jejich zástupců: poskytnuté informace mohou být mimo jiné
použity pro účely hodnocení ke sledování toho, jak se určité nahrávky prodávají. Používáním
našich služeb souhlasíte s tím, že společnost Believe může poskytovat informace o prodejích
záznamů nebo videoklipů třetím stranám (např. platformám), seskupovat tyto informace do
diagramů, grafů a/nebo jiných srovnávacích informačních podpůrných materiálů a také je
vydávat v souladu se všeobecnými podmínkami prodeje služeb.
• Poskytovatelé třetích stran, výkonní umělci nebo manažeři, producenti nebo vydavatelství
mohou uživatelům zasílat reklamní a propagační sdělení na základě smlouvy, kterou s námi
uzavřeli. V takovém případě se má za to, že uživatelé souhlasí s přijímáním takového obsahu
prostřednictvím tradičních či digitálních médií nebo jiných sdělovacích prostředků;
• Organizátoři třetích stran nebo správci propagačních kampaní, jako jsou hry, soutěže, loterie
atd.
Společnost Believe může vaše údaje sdělit také řádně oprávněným osobám, pouze pokud je to nutné
a pouze pro účely uvedené v oddílu 3 výše, a to v následujících případech:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dodržování příslušných zákonů, včetně právních předpisů zemí mimo místo vašeho bydliště;
Reakce na soudní příkazy nebo žádosti veřejných či vládních orgánů, včetně těch mimo vaši
zemi bydliště;
Za účelem plnění nebo vymáhání smlouvy, všeobecných podmínek prodeje a používání našich
služeb nebo k ochraně našich aktivit nebo aktivit našich dceřiných společností nebo našich
výkonných umělců, manažerů, vydavatelství a producentů;
Za účelem ochrany práv, bezpečnosti a majetku společnosti Believe nebo jejích dceřiných
společností, umělců, vydavatelství, manažerů nebo producentů;
Za účelem výkonu nebo obrany našich zákonných práv nebo za účelem uznání těchto práv;
Za účelem provedení všech nezbytných opatření nebo omezení škod nebo jakýchkoli rozsudků,
které mohou být vyneseny proti společnosti Believe nebo jejím dceřiným společnostem;
Za účelem reorganizace, sloučení, akvizice, společného podniku nebo jakékoli jiné formy
převodu celé společnosti Believe nebo její části či jejích aktiv na jakoukoli takovou třetí stranu;
Za účelem provádění konkrétních přenosů údajů po obdržení vašeho výslovného souhlasu;
Za účelem uspokojení veřejného zájmu;
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•

Za účelem ochrany vás nebo třetích stran před podvody, zneužitím, protiprávní činností nebo
porušením smlouvy nebo obecných podmínek používání stránek nebo služeb nebo prodeje
produktů;

•
•

•

Můžete se také rozhodnout sdělit své údaje pomocí dostupných funkcí na nástěnkách, v
diskusních fórech, chatech, pomocí sdílení profilů na sociálních sítích, blozích nebo jinými
prostředky navrženými poskytovateli služeb. V takovém případě jsou za zpracování vašich
údajů odpovědni tito poskytovatelé služeb a je potřeba si pečlivě přečíst jejich zásady ochrany
osobních údajů nebo důvěrnosti.
Informace, dokumenty nebo údaje, které jste zveřejnili nebo sdělili v souvislosti se službami,
se stávají veřejně dostupnými informacemi, a mohou být proto zpřístupněny dalším
uživatelům služeb nebo obecně distribuovány na internetu nebo na jiných komunikačních
sítích. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za důsledky plynoucí z použití nebo
sdělení jakýchkoli informací či údajů, které byly předmětem dobrovolné komunikace z vaší
strany prostřednictvím kterékoli ze služeb. Můžeme tyto údaje používat a sdělovat v souladu
se všeobecnými podmínkami používání služeb nebo produktů.

6. Jak dlouho vaše údaje používáme? (lhůta pro uchovávání údajů)
Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění smlouvy, dosažení sledovaného cíle, splnění
vašich potřeb, plnění smlouvy nebo splnění našich zákonných povinností.
Kritéria pro uchovávání údajů, která jsme stanovili, zahrnují:
• Dobu platnosti smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli;
• Lhůtu pro uchovávání vyžadovanou příslušnými zákony (tj. účetními nebo archivačními
povinnostmi);
• Dobu trvání vašeho souhlasu s konkrétním použitím;
• U potenciálních zákazníků (při absenci předplatného služby nebo nákupu produktu): 1 rok
nebo méně ode dne sběru údajů;
• 6 měsíců nebo méně u souborů cookie nebo ve zvláštních případech 13 měsíců (další
podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookie) (insert link))
Když již vaše údaje nepotřebujeme zpracovávat, odstraňujeme je z našich systémů a databází nebo je
anonymizujeme, abychom vás již nemohli identifikovat.
7. Hosting, ukládání a přenos vašich údajů mimo Evropskou unii
Naše služby a stránky jsou spravovány a provozovány z Francie. Tyto zásady ochrany osobních údajů
podléhají francouzskému právu. Přijímáme veškerá nezbytná opatření k hostingu a ukládání vašich
údajů na serverech umístěných v Evropské unii.
Vzhledem k naší celosvětové působnosti mohou být určité údaje shromažďovány, přenášeny,
hostovány a/nebo obecněji zpracovávány mimo vaši zemi bydliště. Požadavky na ochranu údajů a
zabezpečení údajů se liší podle místa a nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany jako ve vaší zemi
bydliště nebo původu. Společnost Believe a její dceřiné společnosti však k ochraně přenosu vašich
údajů přijímají vhodná opatření. Mezi tato opatření patří metody přenosu údajů schválené Evropskou
komisí a písemné dohody s našimi zpracovateli, které zajišťují, že údaje, které od nás dostávají,
zpracovávají v souladu se zákonem.
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V případě potřeby můžeme, jak je uvedeno v oddíle 5 výše, zpřístupnit vaše údaje partnerům třetích
stran, abychom tak mohli zajistit údržbu a zabezpečení stránek nebo služeb, nabídnout určité funkce
nebo zlepšit fungování a vzhled stránek a služeb nebo vytvořit nové funkce.
Vyžadujeme, aby tyto třetí strany poskytovaly odpovídající záruky důvěrnosti a zabezpečení a přijaly
nezbytná fyzická, organizační a technická opatření k ochraně a zabezpečení vašich údajů v souladu s
platnými zákony. Jakýkoli přenos údajů mimo Evropskou unii se bude řídit záručními mechanismy
schválenými Evropskou komisí nebo místními příslušnými orgány.
8. Bezpečnostní opatření
Implementujeme vhodná fyzická, technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření,
abychom co nejlépe chránili vaše údaje před ztrátou, krádeží, špatným zacházením, zneužitím,
podvodným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením.
Žádný přenos údajů přes internet nemůže být stoprocentně bezpečný, zavázali jsme se však k
implementaci bezpečnostních norem uznávaných v našem odvětví a určených k ochraně a prevenci
neoprávněného přístupu, zveřejnění a použití údajů.
Mezi tato opatření patří mimo jiné:
• Ukládání na zabezpečených serverech v rámci Evropské unie;
• Ochrana, a to i prostřednictvím procesů šifrování údajů, jako je Secure Sockets Layer (dále
jen „SSL“) při transakcích pomocí kreditních karet a dalších bankovních platebních
transakcí, které vyžadují, aby uživatelé používali prohlížeč s povoleným protokolem SSL,
jako je Safari, Netscape Navigator 3.0 (nebo novější verze), Chrome, Firefox nebo Internet
Explorer;
• Omezený přístup zaměstnanců nebo zaměstnanců třetích stran k databázím obsahujícím
údaje;
• Smluvní závazky našich zaměstnanců zpracovávajících údaje, které ukládají požadavky na
zachování důvěrnosti, které musí splňovat.
Kromě toho máte na stránkách nebo při používání služeb příležitost vytvořit přístupový účet nebo
uživatelský účet obsahující identifikátor a heslo, o kterém se předpokládá, že jej za účelem ochrany
přístupu k vašemu účtu znáte pouze vy. V zájmu další ochrany vašich údajů vám doporučujeme, abyste
pravidelně měnili své heslo a abyste za žádných okolností nikomu nesdělovali své identifikátory.
9. Vaše práva
Pokud pobýváte ve Francii, vztahuje se na vás ochrana zákona ze dne 6. ledna 1978, známého jako
francouzský zákon o ochraně údajů. Na obyvatele Evropské unie či Evropského hospodářského
prostoru se vztahuje nařízení GDPR následujícím způsobem:
• Právo na informace: právo na získání jasných, transparentních a srozumitelných informací o tom,
jak používáme vaše osobní údaje;
• Právo na přístup: právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme;
• Právo na opravu, námitku nebo omezení: právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou
nepřesné nebo nesprávné a/nebo na jejich doplnění;
• Právo na výmaz / právo být zapomenut: právo požadovat výmaz nebo odstranění vašich osobních
údajů. Toto právo však můžeme omezit z právních důvodů nebo z důvodu oprávněného zájmu na
zachování uvedených osobních údajů. Takový požadavek bude mít za následek ukončení
zákaznického/uživatelského účtu uživatele a uživatel již nebude mít přístup na stránky nebo ke
službám;
• Právo vznést námitku proti přímému marketingu: právo kdykoli požádat nebo upravit vaši volbu
tak, abyste již od nás nebo partnerů třetích stran nedostávali sdělení týkající se nabídek služeb,
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•
•

produktů, zpráv nebo akcí. V takovém případě můžete použít hypertextový odkaz uvedený pro
tento účel v každém přijatém e-mailovém nebo propagačním sdělení nebo pomocí zprávy STOP
SMS v každé přijaté propagační SMS. Uživatelé mohou také požádat o příjem nepřizpůsobených
sdělení ohledně produktů a služeb. Vynaložíme pak veškeré úsilí, abychom informovali naše
partnery třetích stran, pokud se taková komunikace neukáže jako nemožná nebo nevyžaduje
nepřiměřené úsilí. V takovém případě jste za přímé kontaktování dotyčné třetí strany za účelem
žádosti o zrušení registrace / odhlášení / odstoupení od přijímání uvedených sdělení odpovědni
vy;
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů na základě souhlasu: právo odvolat váš
souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud se toto zpracování zakládá na souhlasu;
Právo na přenositelnost údajů: právo požadovat zkopírování a přenos vašich osobních údajů do
jiné databáze. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje poskytnuté uživateli a za předpokladu,
že se zpracování zakládá na dohodě nebo souhlasu a že se provádí pomocí automatizovaných
procesů. Uživatelům údaje vrátíme strukturovaným způsobem a v čitelném formátu.

Za účelem výkonu těchto práv použijte this form.
Pokud nevyhovíme vašemu požadavku, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů.
Ve Francii můžete kontaktovat komisi CNIL „Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés“
prostřednictvím webových stránek www.cnil.fr nebo
na adrese CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 – 75334 Paříž Cedex 07.
10. Co se stane, když dojde k porušení zabezpečení údajů?
Pokud jsme v souladu s články 33, 34 a 55 nařízení GDPR oběťmi porušení zabezpečení údajů nebo
jsme si takového porušení vědomi, nahlásíme jej příslušnému místnímu orgánu, a pokud to bude
zákonně požadováno, na toto porušení vás upozorníme.
11. Jak nás můžete kontaktovat?

Chcete-li nás kontaktovat, přejděte na adresu: https://www.believemusic.com/contact/

Zvláštní poznámky pro:
Uživatele služby TUNECORE, please read
Obyvatele Kalifornie, please read
Obyvatele Spojeného království, please read
Obyvatele Itálie, please read
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