
Společnost Autodesk a zásady ochrany osobních údajů Privacy Shield mezi EU a USA 

Datum platnosti: 30. září 2016 

Společnost Autodesk, Inc. a její pobočky v USA („Autodesk“) splňují rámec zásad ochrany osobních údajů 
Privacy Shield mezi EU a USA a rámec dohody Safe Harbor mezi USA a Švýcarskem, které se zabývají 
sběrem, používáním a zpřístupňováním osobních informací, popsanými níže. Závazek společnosti 
Autodesk chránit osobní údaje způsobem popsaným níže v zásadách ochrany osobních údajů Privacy 
Shield a dohodě Safe Harbor je vynutitelný a podléhá vyšetřovacím pravomocem Federální obchodní 
komise USA. Další informace o rámci zásad ochrany osobních údajů Privacy Shield naleznete zde a rámec 
dohody Safe Harbor naleznete zde. Seznam účastníků dohody o zásadách ochrany osobních údajů 

Privacy Shield naleznete na webuhttps://www.privacyshield.gov/list.  
 
Rozsah: Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje poskytované zákazníky nebo pro osobní údaje o 

zákaznících, které jsou přijaty společností Autodesk, Inc. a jejími pobočkami v USA z Evropského 

hospodářského prostoru a Švýcarska. Společnost Autodesk bude splňovat tyto zásady s ohledem na 

uvedené osobní údaje.   

Účel zpracování: Při poskytování služeb příslušným subjektům majícím nárok na ochranu údajů 

zpracovává společnost Autodesk shromážděné osobní údaje, pokud se u nás takový subjekt zaregistruje, 

provede nákup, uzavře s námi smlouvu nebo používá náš produkt. Typy shromážděných osobních údajů 

a jejich použití budou záviset na produktu a jsou proto popsány v prohlášení o zásadách ochrany 

osobních údajů společnosti Autodesk.  

Převody na třetí strany: Za jistých okolností, popsaných v prohlášení o zásadách ochrany osobních 

údajů, může společnost Autodesk sdílet osobní údaje s třetími stranami. Závazek společnosti Autodesk v 

souladu se zásadami ochrany osobních údajů Privacy Shield platí pro třetí strany, které působí v roli 

zástupců pomáhajících nám v našem podnikání a poskytují vám služby, společnost Autodesk však 

zůstává odpovědná, pokud by taková třetí strana, jednající jako náš zástupce, zpracovávala osobní údaje, 

kterých se tyto zásady týkají, a to způsobem, který není v nesouladu s těmito zásadami, kromě případů, 

kdy společnost Autodesk není odpovědná za danou událost vedoucí ke vzniku škod.  

Můžeme také zpřístupnit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky vznesené veřejnými orgány, a to 

včetně splnění národních bezpečnostních požadavků nebo požadavků vynutitelnosti zákona. 

Právo na přístup, omezení použití a zpřístupnění: Subjekty mající nárok na ochranu údajů mají právo na 

přístup, omezení použití a zpřístupnění svých osobních údajů.  Některé kroky, které můžete provádět, 

jsou uvedeny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.  Pokud požadujete 

přístup, opravu, odstranění nebo omezení použití či zpřístupnění svých osobních údajů, můžete nás 

kontaktovat pomocí níže uvedených informací.  Pokud společnost Autodesk obdrží takový požadavek a 

zpracuje vaše informace jménem zákazníka Autodesk, může společnost Autodesk předat váš požadavek 

tomuto zákazníkovi. 

  

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Nezávislé řešení sporů a arbitráž: Pokud máte dotaz nebo stížnost, kontaktujte společnost Autodesk 

tak, jak je znázorněno níže. Společnost Autodesk na váš dotaz odpoví do 45 dní. Pokud by vaši stížnost 

nebylo možné vyřešit na základě spolupráce s námi, ustanovila společnost Autodesk asociaci American 

Arbitration Association, a to jako nezávislý orgán pro řešení sporů, který vaši stížnost zdarma posoudí. V 

případě, že vaši stížnost není možné vyřešit přímo na základě spolupráce se společností Autodesk nebo s 

nezávislým orgánem pro řešení sporů, můžete vyvolat závaznou arbitráž. Další informace o procesu 

arbitráže naleznete na webových stránkách zásad ochrany osobních údajů Privacy Shield.  

Jak nás můžete kontaktovat: Všechny otázky nebo stížnosti týkající se dodržování zásad ochrany 

osobních údajů Privacy Shield z naší strany směřujte na adresu privacy.questions@autodesk.com, nebo 

na standardní poštovní adresu: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
 

  

https://www.adr.org/aaa/faces/home;jsessionid=AOhZIlJONGkm0y8u52pqp4gSDef8zIcSvhGiE-Csca2UGeZR7EbE!1170523032?_afrLoop=80911413186941&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D80911413186941%26_afrWindowMode%3D0%26_
https://www.adr.org/aaa/faces/home;jsessionid=AOhZIlJONGkm0y8u52pqp4gSDef8zIcSvhGiE-Csca2UGeZR7EbE!1170523032?_afrLoop=80911413186941&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D80911413186941%26_afrWindowMode%3D0%26_
http://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy.questions@autodesk.com

