
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

V rámci naší povinnosti poskytování informací (čl. 13 a násl. německého Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, dále jen GDPR) vás jako uživatele informujeme o tom, jaké údaje zpracováváme při vaší návštěvě na 

našich internetových stránkách a na jakém právním základu k tomu dochází. Dále obdržíte informace o tom, jak 

vaše údaje chráníme z technického a organizačního hlediska a jaká práva máte vůči nám a příslušnému 

dozorovému úřadu.  

 

 

1. Informace o správci údajů 

Sdružení podniků skupiny Simba-Dickie-Gruppe, 
skládající se z firem, uvedených v příloze. 
 
 
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny Simba-Dickie-Gruppe 

pan Volkhard Wacker (koncern) 
paní Petra Müller (podnik v Burghaslachu) 
pan Norbert Pillmann (podnik v Sonnebergu) 
 

Naše pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktujte na následující e-mailové adrese:  

 

datenschutz@simba-dickie.com 

 

 
3. Zpracování vašich osobních údajů  
 
Informativní využití našich internetových stránek  
 
Během návštěvy našich internetových stránek se zpracovávají takzvané soubory logfiles, díky kterým pak 
následně dojde k vaší automatické evidenci.  
 
Automaticky se zpracovávají následující soubory logfiles: 
 
·        IP adresa kontaktujícího počítače  
·        typ používaného internetového prohlížeče  
·        operační systém a jeho verze  
·        plocha operačního systému  
·        prohlédnuté stránky  
·        datum a čas návštěvy  
·        časový rozdíl vzhledem k časové zóně Greenwich Mean Time (GMT)  
·        stav přístupu / stavový kód http  
·        přenesené množství údajů  
·        referer  
 
Vaše údaje se neukládají společně s vašimi dalšími osobními údaji. 
Pro použití našich internetových stránek je zpracování výše uvedených údajů nutné.  
Právním základem pro zpracování údajů za účely anonymizace je čl. 6 (1) písm. f GDPR.  
 
    
 
 
 
 

mailto:datenschutz@simba-dickie.com


4. Kontaktní formulář  
 
Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nás můžete kontaktovat elektronickou cestou, abyste nám 
případně poskytli zpětnou vazbu, anebo nám zaslali svůj dotaz. V případě využití této možnosti nám 
poskytujete následující údaje:  
 
·        e-mailová adresa (pro navázání kontaktu s vámi) 
·        jméno a příjmení (za účely prevence zneužití)  
·        zpráva a věc 
·       telefonní číslo (dobrovolně) 
 
Vedle těch údajů, které jste nám oznámili dobrovolně, dále ukládáme dobu (datum a čas) přenosu vašich údajů 

a jejich IP adresu. Zpracování těchto údajů odpovídá našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 (1) GDPR), abychom 

mohli zajistit bezpečnost našich systémů a předejít jejich zneužití. Tyto údaje, které navíc shromažďujeme 

během vašeho kontaktu, budou smazány, jakmile je již nebudeme potřebovat, nejpozději však tehdy, když bude 

důvod vašeho kontaktu vyčerpávajícím způsobem vyjasněn.  

Odesláním kontaktního formuláře podáváte souhlas k našemu zpracování svých údajů. Tyto údaje budou 

uloženy do té doby, dokud budou potřebné pro splnění účelu konverzace s vámi a důvod vašeho kontaktu 

nebude vyčerpávajícím způsobem vyjasněn.  

Když s námi prostřednictvím internetové stránky uzavřete smlouvu, budou vaše data uložena tak dlouho, dokud 

budou pro výkon smlouvy potřebná. Vaše údaje ukládáme dále jen z toho důvodu, abychom splnili smluvní 

nebo zákonné povinnosti (např. daňové povinnosti) (čl. 6(1) GDPR).  

5. Kontakt e-mailem  

Samozřejmě máte možnost nás kontaktovat e-mailem. Vaše osobní údaje, přenesené e-mailem, u nás budou 

uloženy. K předávání údajů třetím osobám nedochází. Tyto údaje se zpracovávají výhradně proto, aby se 

zpracoval váš kontakt, a budou vymazány, jakmile bude splněn účel této komunikace.  

Chcete-li s námi e-mailem uzavřít smlouvu (např. objednávku), platí jako další právní podklad pro zpracování 

vašich osobních údajů čl. 6 (1) GDPR. Tyto údaje budou uloženy tak dlouho, pokud budou pro splnění smlouvy 

potřebné. Vaše údaje ukládáme dále jen z toho důvodu, abychom splnili smluvní nebo zákonné povinnosti 

(např. daňové povinnosti).  

Svůj souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů můžete kdykoliv odvolat tak, že nám to oznámíte e -

mailem na adresu „datenschutz@simba-dickie.com“. V takovém případě budou všechny osobní údaje této 

konverzace vymazány, pokračování konverzace pak již dále není možné.  

6. Newsletter  

Na naší internetové stránce nabízíme možnost přihlášení k odběru našeho newsletteru. Vedle vaší e-mailové 

adresy k tomu potřebujeme také váš souhlas. Odesláním přihlášení k odběru newsletteru podáváte souhlas ke 

zpracování svých dat. 

Další údaje, např. uvedení svého jména, jsou dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osob ně oslovit. 

Vyžádaný newsletter vám bude zaslán teprve tehdy, když svou přihlášku potvrdíte v odpovídajícím odkaze, 

který vám za tímto účelem zašleme e-mailem. Chceme tak zajistit, abyste se k odběru newsletteru mohli 

přihlásit jen vy sami.  

Dále v rámci vašeho přihlášení k odběru newsletteru ukládáme datum a čas přenosu údajů a rovněž vaši IP 

adresu. Zpracování těchto údajů odpovídá našemu oprávněnému zájmu ve smyslu čl. 6 (1) GDPR, abychom 

mohli zajistit bezpečnost našich systémů a předejít jejich zneužití.  



Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a budou zpracovány výhradně v souvislosti se zasláním 

newsletteru.  

Vaše údaje a e-mailová adresa budou uloženy pouze během období vašeho aktivního odběru newsletteru, 

pokud jste k tomu vyslovili svůj souhlas. Údaje, které během vašeho přihlášení navíc automaticky 

shromažďujeme (IP adresa, datum a čas), budou vymazány nejpozději tehdy, když ukončíte svůj odběr 

newsletteru.  

 

Podání námitky / odhlášení od odběru newsletteru  

Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv odhlásit, resp. vypovědět. Odkaz na to najdete v každém 

newsletteru. Odvoláváte tím svůj souhlas, resp. podáváte námitku proti dalšímu používání svých údajů za 

účelem zasílání newsletteru.  

7. Cookies  

 Dbejte na následující upozornění: Sami se můžete postarat o to, aby na vašem počítači nebyly 

ukládány žádné soubory cookies, anebo aby bylo povoleno jen ukládání určitých cookies. Můžete to 

stanovit v nastavení svého internetového prohlížeče. Také si tam můžete prohlédnout uložené 

cookies a vymazat je.  

Když zablokujete cookies, může se stát, že nebudete mít k dispozici všechny funkce našich 

internetových stránek. 

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které 

jsou v rámci vaší návštěvy na našich internetových stránkách odeslány našim internetovým serverem 

do vašeho prohlížeče a jím vašemu počítači, kde jsou uloženy pro další otevření těchto stránek. 

Pomocí cookies se tudíž může identifikovat váš internetový prohlížeč, když znovu otevřete tuto 

internetovou stránku.  

Upozorňujeme na možnost nastavení souborů cookie na našich webových stránkách.  

a. Vlastní cookies  

Používáme vlastní cookies, abychom tím zajistili funkce našich internetových stránek. Některé prvky 

našich internetových stránek nutně předpokládají, že váš internetový prohlížeč bude po změně 

stránky opět rozeznán.  

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů soubory cookies, které ukládáme na našich 

internetových stránkách, abychom tím zajistili funkce našich internetových stránek a naší nabídky, je 

čl. 6 (1) GDPR.  

Možnost vznést námitku a nechat odstranit své údaje 

Jak bylo uvedeno úvodem, můžete změnou nastavení svého internetového prohlížeče umožnit nebo 

zabránit přenosu cookies. Cookies, které již byly vašim internetovým prohlížečem uloženy, tam 

kdykoliv můžete smazat. Když budou cookies na našich internetových stránkách omezeny nebo 

deaktivovány, může se stát, že nebude možné využívat všechny funkce stránek.  

b. Cizí cookies (Thirt Party Cookies):  



Na našich internetových stránkách používáme soubory cookies tzv. „třetích stran“. Znamená to, že v 

rámci vaší návštěvy na našich internetových stránkách budou vašim internetovým prohlížečem 

přeneseny údaje na internetový server třetích stran a budou tam uloženy.  

 

aa. Google Analytics 

Na našich internetových stránkách je implementována analytická služba Google Analytics firmy 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google 

Analytics“).  

 

Používáme tu funkci firmy Google Analytics, která vaši IP adresu před uložením nebo zpracováním 

anonymizuje. Vaše IP adresa se zpravidla zkrátí ještě v rámci Evropské unie / EHS a teprve potom se 

přenáší na server firmy Google do USA. Zpracování vašich informací se provádí pod pseudonymem a 

my je nespojujeme s vašimi dalšími osobními údaji.  

 Takto nasbírané údaje používáme ke statistickým účelům, abychom mohli optimalizovat naše 

internetové stránky a nabídky. 

Shromažďování údajů firmou Google, prováděnému prostřednictvím cookies a vztahujícímu se k 

vašemu využívání těchto internetových stránek (vč. vaší IP adresy) a taktéž zpracování těchto údajů 

firmou Google můžete zabránit tím, že si na následujícím odkaze 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete plugin pro svůj prohlížeč. 

Ukládání cookies od Google můžete sami zabránit buď přímo v nastavení svého internetového 

prohlížeče, anebo zabráníte zpracování svých údajů tím, že kliknete na následující odkaz a vykonáte 

tzv. „Opt-Out“: Klikněte na následující odkaz. Přitom se uloží soubor „Opt-Out Cookie“, který zabrání 

shromažďování vašich uživatelských údajů na této internetové stránce.  

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Google najdete na následujícím odkaze: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de.   

 

bb. Matomo (dříve Piwik) 

Na našich internetových stránkách používáme analytické služby Open-Source firmy Matomo 

(matomo.org). Díky této analýzy zjistíme, kolik návštěvníků si prohlédlo naše internetové stránky.  

Software Matomo anonymizuje IP adresy před jejich uložením. Zpracování vašich informací (za účely 

anonymizace) se provádí pod pseudonymem a my je nespojujeme s vašimi dalšími osobními údaji.  

 Takto nasbírané údaje používáme ke statistickým účelům, abychom mohli optimalizovat naše 

internetové stránky a nabídky. 

 Ukládání cookies od Matomo můžete zabránit sami přímo v nastavení svého internetového 

prohlížeče.  

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.maerklin.de/de/datenschutz/index.html#disableGA
https://policies.google.com/privacy?hl=de


Salesforce 

Nexum zpracovává data pomocí softwaru od Salesforce na základě souborů cookie nastavených pro 

naše newslettery. 

Příslušné informace o ochraně osobních údajů naleznete pod následujícím odkazem: 

https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/ 

 

8. Ostatní obsah stránek třetích stran, které jsou propojeny na našich stránkách  

YouTube 

Za účelem odpovídajícího ztvárnění našich internetových stránek zapojujeme videa od Youtube firmy Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: „YouTube“). Přitom uplatňujeme 

rozšířený režim ochrany osobních údajů[AH6], takže informace o vás budou s YouTube sdíleny jen tehdy, když 

kliknutím na tlačítko pro přehrání videa dané video aktivujete.  

Když dané video aktivujete, uloží YouTube cookies na shromažďování informací pro analytické ú čely a pro vyšší 

komfort uživatelů při prohlížení. Tyto údaje se podle YouTube zpracovávají pod pseudonymem. Jste -li však 

přihlášeni na svém účtu u Google nebo YouTube, mohou být vaše údaje příp. přímo spojeny s vašim účtem na 

YouTube.  

Další údaje o ochraně osobních údajů, rovněž k době uložení vašich údajů u YouTube najdete ve směrnici o 

ochraně osobních údajů firmy Google na: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.  

Právním podkladem pro zapojení služeb YouTube na našich internetových stránkách a s tím související 

zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) GDPR.  

Sociální sítě – Facebook 

Naše internetové stránky poskytují tzv. „Social Plug-ins“ sociální sítě Facebook (Facebook Inc, 1601 Willow 

Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714).  

Tyto pluginy rozeznáte podle loga Facebook nebo tlačítka na stránkách Facebook „To se mi líbí“ (symbol s 

palcem nahoru). 

Přehled pluginů od Facebook najdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Když během návštěvy našich internetových stránek vyvoláte takový plugin, vytvoří se spojení se servery 

Facebook a Facebook údaje přenese a uloží. Platí to nezávisle na tom, zda jste členem Facebook nebo ne. 

Upozorňujeme na to, že nemáme vliv na způsob a rozsah a ani na použití takto přenesených údajů firmou 

Facebook. Také nemáme žádné informace o vymazání shromážděných údajů.  

Jste-li jako uživatel Facebook během návštěvy našich internetových stránek přihlášen na stránkách Facebook, 

budou vaše údaje přiřazeny vašemu profilu na Facebook. Chcete -li takovému přenosu údajů  

zabránit, odhlaste se na stránkách Facebook předtím, než navštívíte naše internetové stránky.  

Další informace o shromažďování, použití a ukládání svých osobních údajů firmou Facebook najdete na:  

http://www.facebook.com/about/privacy/. 

Právním podkladem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 S. písm. f GDPR. 

https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/
file:///C:/Users/spengler/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1O3IMML2/DSE%20MÃ¤rklin%20Website%20ENTWURF.DOCX
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://www.facebook.com/about/privacy/


9. Osobní údaje uchazečů o místo 

Na našich internetových stránkách informujeme o volných místech v našem týmu, a tudíž nám můžete e -

mailem zaslat svou žádost o místo. Vaše údaje zpracováváme v rámci procesu zpracování žádostí o místo, to 

znamená, že vaši žádost přečtou naši zaměstnanci, kteří se zabývají předběžným výběrem. Vaše údaje nebudou 

poskytnuty třetím osobám a nepoužíváme je k jiným účelům.  

V případě odmítnutí budou vaše údaje ihned vymazány. V případě oprávněného zájmu o vaši žádost o místo  

uložíme vaše údaje po dobu nejdéle šesti měsíců, pokud nám ovšem neposkytnete souhlas s tím, abychom vaše 

údaje ukládali déle a případně vás kontaktovali po uplynutí této doby.  

Právním podkladem pro zpracování vašich údajů je § 26 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů a čl. 88 

GDPR. 

10. Vaše práva 

Když zpracováváme vaše údaje, jste „subjektem údajů“ ve smyslu GDPR. Máte pak následující práva:  

 

a.      Právo na poskytnutí informací 

Máte právo vyžadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. 
  
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat informace o následujících skutečnostech:  
 
·        účely zpracování; 
·        kategorie osobních údajů, které se zpracovávají; 
·        příjemci nebo kategorie příjemců, kterým se vaše osobní      

údaje předložily nebo budou předloženy, především příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích; 

·        pokud možno plánovaná doba, po kterou se vaše osobní údaje budou uk ládat,  
         anebo pokud to není možné kritéria pro stanovení této doby;  
·        existence práva na opravu nebo výmaz vašich    
         osobních údajů nebo na omezení zpracování námi nebo  
         na právo vznesení námitky proti tomuto zpracování; 
·        informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu; 
·        když vaše osobní údaje nebyly shromážděny přímo od vás, všechny dostupné  
         informace o původu těchto údajů; 
·        existence automatizovaných rozhodnutí včetně profilování podle čl. 22  
         (1) a (4) GDPR a – přinejmenším v těchto případech – podrobné informace o  
         uplatněné logice a dosahu a o zamýšlených účincích tohoto    
         zpracování, které se vás týkají. 
  

Pokud jsme vaše údaje přenesli mezinárodní organizaci nebo třetí zemi, máte právo na to, abyste byli 

informováni o tom, zda v souvislosti s přenosem existují vhodné záruky podle čl. 46 GDPR.  

 

b.     Právo na opravu údajů 

Máte právo na opravu a/nebo doplnění údajů, které jsme o vás uložili, pokud tyto údaje nejsou správné nebo 

jsou neúplné. Tuto opravu nebo doplnění pak bezodkladně vykonáme.  

 

c.      Právo na omezení zpracování 

Za určitých předpokladů máte právo na to, abyste od nás požadovali omezení zpracování svých osobních údajů. 
Musí k tomu být splněn alespoň jeden z následujících předpokladů: 
   
·        odmítáte správnost osobních údajů, a to během určité doby, která nám  



         umožní zkontrolovat správnost osobních údajů,  
·        zpracování je neoprávněné a vy odmítáte vymazání osobních údajů a  
         místo toho požadujete omezení používání osobních    
         údajů; 
·        osobní údaje už pro účely zpracování nepotřebujeme, vy  
         je ale potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu  
         právních nároků nebo 
·        jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 (1) GDPR, dokud  
         nebude stanoveno, zda naše oprávněné důvody nepřevažují vaše zájmy. 
 

d.     Právo na výmaz údajů 

Máte právo od nás vyžadovat, abychom vaše osobní údaje bezodkladně vymazali, pokud jsme to povinni 

udělat. Toto je případ, kdy je splněn jeden z následujících požadavků:  

·        Vaše osobní údaje již nejsou pro účely, ke kterým byly shromažďovány nebo jiným způsobem  
         zpracovávány, potřebné. 
·        odvoláte svůj souhlas, o který se zpracování podle čl. 6 (1) písm. a nebo  
         čl. 9  
         (2) písm. a GDPR opírá a neexistuje jiný právní podklad  
         pro zpracování. 
·        vznesete podle čl. 21 (1) GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné  
         přednostní oprávněné důvody pro zpracování, anebo vznesete námitku podle čl. 21 (2)  
         GDPR proti zpracování údajů. 
·        vaše osobní údaje se zpracovávají neoprávněně. 
·        výmaz osobních údajů je potřebný za účelem splnění právní povinnosti  
         podle unijního práva nebo práva členských států, kterým podléháme. 
·        vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytnutými službami  
         informační společnosti podle čl. 8 (1) GDPR.  
  

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme podle uvedených předpokladů povinni je vymazat, pak s 

ohledem na dostupnou technologii a náklady implementace provedeme přiměřená opatření, rovněž opatření 

technického charakteru, abychom informovali další zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají, o tom, že jste 

nás jako subjekt údajů požádali o výmaz všech odkazů k těmto osobním údajům, kopií nebo replik těchto 

osobních údajů. 

Vaše právo na výmaz ale neexistuje tehdy, když je jejich zpracování potřebné z následujících důvodů (výjimky):  

·        pro výkon práva na svobodné projevení názoru a informace; 
·        ke splnění právní povinnosti, která zpracování vyžaduje podle práva Unie  
         nebo členských států, kterému podléháme, anebo pro provedení určitého  
         úkolu, který odpovídá veřejnému zájmu nebo se provádí při výkonu veřejné moci, která  
         na nás byla přenesena; 
·        z důvodů veřejného zájmu v oblasti ochrany veřejného zdraví podle čl. 9  
         (2) písm. h a písm. i a také čl. 9 (3) GDPR; 
·        k archivním účelům ve veřejném zájmu, vědeckým nebo historickým  
         výzkumným účelům nebo pro statistické účely podle čl. 89 (1) GDPR, pokud právo uváděné v (1),  
         znemožňuje uskutečnění cílů tohoto zpracování   
         nebo je závažným způsobem ohrožuje, anebo 
·        pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.  
  

e.      Právo na získání informací 



Pokud jste vůči nám uplatnili své právo na opravu, výmaz nebo omezení osobních údajů, pak jsme povinni 

oznámit informace o opravě, výmazu nebo omezení všem příjemcům, kterým jsme předložili vaše osobní údaje, 

pokud se to ovšem neprojeví jako nemožné, anebo je to spojeno s vynaložením nadměrně velkého úsilí.  

 

f.       Právo na přenositelnost údajů 

Za následně uvedených podmínek máte právo na to, abyste osobní údaje, které jste nám poskytli, obdrželi ve 

strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto údaje přeneseny jinému 

správci dat:  

 (1)    Zpracování je založeno na souhlase podle čl. 6 (1) písm. a nebo čl. 9 (2) písm. a GDPR nebo na smlouvě 
podle čl. 6 (1) písmeno b a 
 
(2)    zpracování se provádí pomocí automatizovaných procesů.  
         Máte přitom právo na to, abyste dosáhli toho, že vaše osobní údaje přeneseme přímo                 
         jinému správci dat, pokud je to technicky možné a neomezuje to svobodu a     
         práva jiných osob.  
 
Toto právo na přenositelnost údajů neplatí tehdy, když je zpracování potřebné pro výkon úkolu, který spočívá 

ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, jímž jsme byli pověřeni.  

 

g.      Právo vznést námitku 

Z důvodů, které odpovídají vaší zvláštní situaci, máte právo na to, abyste vznesli námitku proti zpracování svých 

osobních údajů, které se zakládá na čl. 6 (1) písm. e nebo písm. f GDPR. Platí to také pro profilování podle 

těchto ustanovení.  

Po vaší námitce již vaše osobní údaje nezpracováváme, pokud ovšem pro toto zpracování nepředložíme nutné, 

ochranu vyžadující důvody, které převyšují vaše zájmy, práva a svobodu, anebo zpracování těchto údajů slouží 

uplatnění nároků, výkonu nebo obhajobě právních nároků.  

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro výkon přímé reklamy, máte právo na to, abyste kdykoliv vznesli 

námitku proti zpracování za účely této reklamy. Totéž platí také pro profilování, pokud souvisí s přímou 

reklamou.  

Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů za účely přímé reklamy, nebudeme je za tímto 

účelem zpracovávat.  

 

h.     Právo na odvolání 

Podle čl. 7 (3) GDPR máte právo na to, abyste svůj souhlas kdykoliv odvolali.   Odvoláním souhlasu neztrácí 

právoplatnost zpracování údajů zpětně svou platnost.  

 

i.       Právo na podání stížnosti u kontrolního úřadu 

Máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu, nehledě na další veřejně právní nebo soudní opravný 

prostředek. Především v členském státě, ve kterém máte trvalé bydliště, své pracoviště nebo ve kterém se 

nachází místo pravděpodobného přestupku, můžete uplatnit své právo na podání stížnosti, pokud jste toho 

názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.  

Na následujícím odkaze najdete přehled pověřenců pro ochranu osobních údajů jednotlivých spolkových zemí a 

států a jejich kontaktní údaje: 



https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

 

11. Aktualizace těchto ustanovení o ochraně osobních údajů 

Vyhrazujeme si právo na to, abychom tato ustanovení na ochranu osobních údajů mohli v budoucnu kdykoliv 

změnit. 

Stav: 1. dubna 2022. 

 

Příloha 

Společnosti patřící do skupiny Simba Dickie Group naleznete na následujícím odkazu:  

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/ 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

