
 
 

  

Informace společnosti Beckman Coulter  

o zpracování osobních údajů získaných po  internetu 

 

Platnost od 19. května 2018 

Společnost Beckman Coulter, Inc. i její spřízněné osoby a dceřiné společnosti (dále jen „Beckman 

Coulter“ nebo „společnost“) chápou obavy zákazníků týkající se ochrany osobních údajů a cení si důvěry, 

kterou do nich jejich zákazníci vkládají. Tyto globálně platné informace o zpracování osobních údajů 

(dále jen „informace“) uvádějí jednotlivé typy osobních údajů, které naše společnost shromažďuje 

prostřednictvím internetové stránky www.beckmancoulter.com (dále jen „stránky“) jak přímo, tak 

v režimu off-line, dále popisují, jak tyto údaje společnost používá, s kým je sdílí a jaké možnosti a práva 

plynoucí z používání osobních údajů jsou zákazníkům k dispozici. Dále jsou zde informace o opatřeních, 

která naše společnost podniká za účelem zabezpečení údajů, o tom, jak dlouho údaje uchováváme a jak 
nás kontaktovat v případě dotazů na postup při zpracování údajů nebo chcete-li se domáhat svých práv.  

Tyto informace neplatí pro takové internetové stránky Beckman Coulter, které se řídí vlastními zásadami 

ochrany údajů, resp. informacemi o zpracování osobních údajů.  

Kliknutím na níže uvedené odkazy přejdete na jednotlivá témata.  

Typy údajů shromažďovaných po internetu 

Jak vaše údaje používáme 

Sdílené údaje 

Zásady ochrany údajů u nezletilých  

Možnosti vaší ochrany  

Zabezpečení údajů 

Stránky externích poskytovatelů a pluginů sociálních médií 

Změny v zásadách ochrany osobních údajů  

 

Typy údajů shromažďovaných po internetu 

Typy osobních údajů, které může společnost Beckman Coulter shromažďovat během toho, kdy používáte 
její stránky, jsou popsány níže a zahrnují jak údaje, které nám sami poskytnete, tak i údaje, které získáme 
automaticky, kdykoliv použijete stránky Beckman Coulter.  

http://www.beckmancoulter.com/


   
 

Pro účely těchto zásad „osobní údaje“ znamenají informace, které vás identifikují nebo které by mohly 
přiměřeným použitím vést k vaší identifikaci. Příklady osobních údajů zahrnují jméno, adresu, telefonní 
číslo a emailovou adresu.  
 
Údaje poskytnuté zákazníkem 

Většinu informací ze stránek společnosti Beckman Coulter můžete získat bez registrace k odběru služeb 
nebo účasti na programu. Některý obsah je však dostupný pouze registrovaným nebo identifikovaným 
uživatelům, proto můžete být za účelem získání takových informací nebo služeb požádáni,  abyste si 
založili profil nebo poskytli určité údaje o své osobě.  
 
 
Osobní údaje poskytnuté navštívením stránek Beckman Coulter nebo v režimu off-line  

Společnost Beckman Coulter shromažďuje osobní údaje, které jí zákazník poskytne prostřednictvím 
navštívení jejích internetových stránek nebo v režimu off-line. Tyto údaje mohou zahrnovat například: 

 Kontaktní údaje jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa  
 Registrační údaje jako např. uživatelské jméno a heslo 
 Údaje o odměně, pokud poskytujete společnosti Beckamn Coulter služby jako zdravotnický 

pracovník 
 Údaje o pracovním poměru, vzdělání a ostatní doplňující informace poskytované v případě, že se 

ucházíte o zaměstnání u společnosti Beckman Coulter 
 Platební údaje (např. bankovní spojení, číslo platební karty, konec platnosti karty, doručovací 

adresa, fakturační adresa)  
 Ostatní údaje poskytované zákazníkem (například při vyplňování našeho internetového kontaktního 

formuláře nebo při vypisování informací do volného textového pole). 

Osobní údaje sdílené při jiném kontaktu s Beckman Coulter 

Můžete se obrátit na společnost Beckman Coulter, pokud máte určité dotazy nebo pochybnosti nebo 
chcete ohlásit potíže v souvislosti s jejími produkty. Při komunikaci se společností Beckman Coulter nebo 
vyžádání informací můžete být společností vyzváni, abyste poskytli své kontaktní údaje, popř. osobní 
údaje relevantní k vašemu požadavku.  

Informace shromažďované automaticky 

Kdykoliv používáte internetové stránky Beckman Coulter, může společnost automaticky shromažďovat 
také určité údaje o tom, jak stránky využíváte nebo prostřednictvím jakých zařízení je navštěvujete (viz 
níže). 
 
IP adresa 

Společnost je oprávněna zaznamenat IP adresu vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení, 
kdykoliv navštívíte stránky Beckman Coulter. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které jste 
k navštívení stránek využili. Vaše IP adresa nám umožňuje udržovat komunikaci s vaším počítačem, když 
procházíte stránky společnosti Beckman Coulter, a podle toho uzpůsobit zobrazovaný obsah.   



   
 

 
Cookies a ostatní nástroje sledování 

Společnost rovněž shromažďuje údaje o vašem užívání stránek Beckman Coulter pomocí nástrojů 
sledování, jako jsou cookies nebo webové majáky. „Cookie“ je unikátní číselný kód přenášený do vašeho 
počítače, jehož účelem je sledovat vaše zájmy a preference a rozpoznat vás jako opakovaného uživatele. 
Webový maják je transparentní grafický obrázek umístěný na internetové stránce, v emailu nebo na 
reklamě, který umožňuje sledování událostí, jako je například uživatelská aktivita nebo pohyb na 
stránkách. Tyto nástroje napomáhají zapamatování preferencí zákazníků a umožňují nám nabízet obsah 
a funkce, které vás budou nejpravděpodobněji zajímat, na základě tzv. clickstream údajů 
dokumentujících vaši předchozí aktivitu na stránkách Beckman Coulter.  

Využíváme nástroj Google Display Advertising (např. Retargeting with Google Analytics, Google Display 
Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration a Google Analytics 
Demographics and Interest Reporting) k tomu, abychom (1) vám zobrazili svoji reklamu na jiných 
internetových stránkách na základě vaší historie procházení stránek Beckman Coulter a (2) zjistili 
účinnost naší reklamy a využití reklamních služeb. Ve spojení se službou Google Analytics Demographics 
and Interest Reporting service můžeme využívat údaje o cílené internetové reklamě na stránkách Google 
nebo pomocí služby Google Analytics získáme údaje třetích osob o uživatelích stránek (např. věk, pohlaví 
nebo zájmy), které pomáhají zdokonalovat naši reklamní kampaň i obsah stránek.  

Některé z našich internetových reklam jsou nabízeny pomocí nástroje Google Display Advertising. 
V rámci tohoto programu používáme některé funkce Google Analytics, jako je např. retargeting (cílení na 
dřívější návštěvníky). V rámci této funkce a jiných funkcí nabízených reklamními společnostmi může 
společnost Beckman Coulter a provozovatelé reklamních sítí, včetně Google, používat cookies třetích 
osob (např. DoubleClick cookies) – a v některých případech i vlastních cookies (např. Google Analytics 
cookies) – k tomu, aby poskytovaly informace, optimalizovaly a nabízely reklamy napříč internetem 
podle historie procházení stránek Beckman Coulter uživatelem. Při navštívení stránek Beckman Coulter 
vám můžeme zobrazovat také reklamy některých z  našich spřízněných společností. 
 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Z programu Google Ads se můžete odhlásit na adrese 
http://www.google.com/ads/preferences. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje používány nástrojem 
Google Analytics, můžete si pro odhlášení z  programu instalovat opt-out funkci prohlížeče Google 
Analytics na stránce Google Analytics opt-out page.  

Tyto stránky Beckman Coulter nepodporují reakce na signál „Do Not Track“ (zákaz sledování) ze strany 
prohlížečů.  

Více informací o cookies a ostatních nástrojích sledování, včetně informací o tom, jak je blokovat, 
naleznete na stránce http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že některé cookies jsou 
nezbytné pro správné fungování našich stránek a jejich smazáním či nepovolením se kvalita fungování 
stránek sníží.  
 
 

Sledování mobilního zařízení 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/ads/preferences
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/


   
 

Některé stránky společnosti Beckman Coulter jsou dostupné také v mobilní verzi, kterou můžete využít 
na svém mobilním zařízení.  Pokud pro přístup ke stránkám Beckman Coulter a jejich používání využíváte 
mobilní zařízení, můžeme vedle ostatních údajů popsaných výše shromažďovat také údaje specifické pro 
mobilní systémy: identifikační číslo zařízení nebo reklamní identifikátor, typ zařízení a hardwaru, adresa 
MAC, číslo IMEI, verze operačního systému vašeho mobilního zařízení, platforma používaná k přístupu 
ke stránkám nebo stahování ze stránek Beckman Coulter (např. Apple, Google, Amazon, Windows), 
údaje o poloze a užívání vašeho zařízení a údaje o vašem užívání stránek Beckman Coulter.  
 
Údaje z jiných zdrojů 

Údaje o zákazníkovi získané prohlížením některých stránek Beckman Coulter můžeme kombinovat také 
s údaji o prohlížení jiných stránek společnosti Beckman Coulter tímto zákazníkem. Společnost může 
rovněž kombinovat údaje o zákazníkovi získané z internetových stránek Beckman Coulter s těmi, které 
byly shromážděny v režimu off-line, nebo s údaji, které nám byly poskytnuty třetími osobami.  
 
Jak využíváme vaše údaje 

Určité osobní údaje (jako vaše jméno nebo kontaktní údaje) získáváme tak, že je poskytnete přímo 
prostřednictvím našich stránek nebo v režimu off-line. Typy údajů, které můžeme takto získat, jsou:  

 Kontaktní údaje jako např. jméno, adresa, emailová adresa,  mobilní nebo jiné telefonní číslo 

 Uživatelské jméno a heslo umožňující online přístup k produktům a službám společnosti Beckman 
Coulter 

 Číslo účtu 
 Platební údaje (jako např. číslo platební karty, konec platnosti karty, doručovací adresa, fakturační 

adresa)  

 Ostatní údaje poskytované zákazníkem (například při vyplňování našeho internetového kontaktního 
formuláře nebo při poskytování jiných údajů). 

Bez těchto údajů vám nebude společnost schopna zaručit poskytnutí určitých produktů nebo služeb.  

Než o vás společnost začne shromažďovat údaje pomocí cookies nebo jiných automatických nástrojů, je 

povinna vyžádat si v míře přípustné zákonem váš souhlas. 

Údaje získané prostřednictvím stránek společnosti budou použity k tomu, abychom mohli vůči vám 

splnit svou smluvní povinnost a dodat vám požadované produkty nebo služby, spravovat vaše 

objednávky a faktury a zpracovávat vaše platby.  

Údaje získané prostřednictvím stránek společnosti rovněž použijeme tehdy, bude-li to v oprávněném 
zájmu společnosti, zejména pro účely podpory následujících funkcí a aktivit:  

 Vytvoření a správa online účtu zákazníka 
 Komunikace se zákazníkem na téma průzkumů, akcí, programů a webinářů a zajištění jeho účasti 

na těchto aktivitách  



   
 

 Zobrazení obsahu na našich stránkách (např. školicí materiály a videa) 

 Reagování na dotazy a požadavky zákazníka, resp. komunikování ohledně těchto dotazů a 
požadavků, poskytování informací na žádost zákazníka 

 Registrace zákazníkem zakoupených produktů a poskytování služeb spojených s produktem, 
záručních služeb a služeb podpory 

 Vyřizování reklamací obdržených v souvislosti s našimi produkty a službami 

 Provozování, hodnocení a vylepšování naší obchodní činnosti (včetně vyvíjení nových produktů a 
služeb, zdokonalování a zlepšování služeb, správy naší komunikace,  [analyzování produktů a dat, 
výkon účetních, auditních, rozvahových nebo inkasních operací a ostatních interních funkcí)  

 Analyzování dat a provádění jiných analýz a procesů zpracování (včetně průzkumů trhu a 
spotřebitelských průzkumů, analýz trendů trhu,  finančních analýz, anonymizace, šifrování a tzv. 
tokenizace osobních údajů) 

 Ochrana před podvodnou a jinou trestnou činností, její odhalování a prevence, ochrana před 
žalobními a jinými nároky a 

 Dodržování a uplatňování platných právních předpisů, příslušných odvětvových norem a zásad 
společnosti Beckman Coulter.  

 
V případě vašeho zájmu použijeme vaše kontaktní údaje k zasílání informací o produktech, newsletterů, 
promoakcí a jiných nabídek.  
 
Shromážděné osobní údaje neprodáváme ani jinak dále neposkytujeme, s výjimkou případů uvedených 
níže.  

Vaše osobní údaje poskytujeme těmto osobám: 

 Spřízněným osobám a dceřiným společnostem společnosti Beckman Coulter pro účely uvedené 
v těchto informacích o zpracování osobních údajů,  

 Dodavatelům služeb, kteří poskytují služby jménem společnosti Beckman Coulter na základě jejích 
pokynů, včetně zpracování a ověřování plateb, plnění objednávek, marketingu, analýzy dat a 
prevence podvodného jednání. Tito dodavatelé nejsou oprávněni užívat nebo poskytovat údaje 
jinak než za účelem nezbytným pro plnění služeb jménem společnosti Beckman Coulter nebo za 
účelem plnění zákonných povinností. Příklady takových dodavatelů služeb jsou subjekty, které 
odpovídají na dotazy zákazníků, zpracovávají platby kreditními kartami, plní objednávky a zajišťují 
web hosting, školicí nebo marketingové služby.  

 Jiným třetím osobám pouze s vaším souhlasem.  

Kromě toho může společnost vaše údaje dále poskytnout (i) má-li k tomu povinnost ze zákona nebo 

v rámci soudního řízení, (ii) úředním orgánům nebo jiným úředním osobám na základě oprávněné 

žádosti o poskytnutí údajů, nebo (iii) je-li to podle našeho přesvědčení nezbytné nebo vhodné za účelem 

odvrácení fyzické nebo finanční újmy nebo v souvislosti s vyšetřováním spáchání nebo podezření ze 
spáchání podvodné či nezákonné činnosti. 

Naše společnost si rovněž vymezuje právo předávat vaše osobní údaje v případě prodeje nebo převodu 
[…] 

 



   
 

Uchovávání údajů 

V míře přípustné podle platných předpisů bude společnost Beckman Coulter uchovávat  vaše osobní 

údaje po dobu trvání našeho vzájemného vztahu a dále po přiměřeně dlouhou dobu nezbytnou pro 
dodržení zákonné promlčecí lhůty nebo jinak podle platných právních předpisů.  

 
Dodání požadovaných produktů a služeb 

Pokud se rozhodnete zakoupit náš produkt nebo využívat našich služeb, bude společnost využívat vašich 
osobních údajů poskytnutých prostřednictvím stránek Beckman Coulter ke správě vašich objednávek a 
faktur, ke zpracování plateb, odpovědím na vaše dotazy, dodání požadovaných služeb a nabízení 
optimalizovaných uživatelských služeb.  
 
Marketing 

Dále můžete udělit souhlas se zasíláním obchodních zpráv od společnosti Beckman Coulter a s ní 
spřízněných osob, jako např. nabídek produktů nebo služeb souvisejících se společností Beckman 
Coulter, výzev k účasti na průzkumu o produktech naší společnosti nebo sdělení o speciálních nabídkách. 
V takových případech společnost využije vaše kontaktní a jiné osobní údaje za účelem zaslání příslušných 
obchodních informací.  
 

Úprava uživatelského nastavení 

Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou být použity k vytvoření individualizovaných nabídek, 
informací nebo služeb uzpůsobených podle vašich zájmů a preferencí. Společnost může dále použít vaši 
IP adresu a údaje získané automaticky formou cookies nebo podobných nástrojů sledování za účelem 
uživatelského zjednodušení stránek Beckman Coulter i personalizace obsahu zobrazovaného na 
stránkách Beckman Coulter předvídáním informací a služeb, které by vás mohly zajímat.  
 
 
Zdokonalování produktů a služeb 

Analyzováním údajů poskytnutých zákazníky společnost Beckman Coulter zjišťuje nové skutečnosti, které 
jí usnadňují chápání potřeb zákazníků a pomáhají zdokonalovat, vyvíjet a hodnotit produkty, služby, 
materiály a programy. Údaje, které společnosti Beckman Coulter poskytnete, jsou dále analyzovány.  
 
 
Analýza a zdokonalování stránek 

Údaje shromážděné po internetu prostřednictvím cookies, webových majáků a dalších automatických 

nástrojů jsou používány k (i) přizpůsobování prohlížení stránek Beckman Coulter našim uživatelům, (ii) 

nabízení obsahu (včetně reklam) relevantního z hlediska zájmů našich uživatelů a způsobu, jakým tito 

uživatelé používají naše stránky, a (iii) k vedení naší obchodní činnosti. Pomocí údajů rovněž 

diagnostikujeme technické a servisní potíže, spravujeme naše stránky, identifikujeme jejich uživatele a 



   
 

sbíráme demografické údaje o našich uživatelích. Používáme clickstream údaje k tomu, abychom určili, 

kolik času tráví uživatelé prohlížením našich stránek, jak se na nich pohybují a jakým způsobem můžeme 

naše stránky přizpůsobit jejich potřebám.  

Pro účely webové analýzy těchto stránek využíváme služeb externích dodavatelů jako např. Google 

Analytics nebo Eloqua. Dodavatelé těchto služeb používají nástroje jako cookies, webové majáky nebo 

log soubory serverů, s jejichž pomocí analyzujeme povahu uživatelů navštěvujících naše stránky. Údaje 

shromážděné pomocí těchto nástrojů (včetně IP adresy) jsou poskytovány pouze dodavatelům, kteří je 

použijí k hodnocení užívání stránek. Více informací o nástrojích Google Analytics a možnosti odhlášení 

z jejich programu naleznete zde: www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

Údaje mohou být používány i jinými způsoby, na něž budete při sběru těchto údajů konkrétně 

upozorněni. 

 
Právní základ zpracování údajů 

 

Podle zákonů na ochranu osobních údajů platných v Evropské unii je společnost Beckman Coulter při 

zpracování vašich osobních údajů povinna vycházet z  platného právního základu. Které právní předpisy 

budou v konkrétním případě použity, závisí na konkrétním výše uvedeném účelu, pro který společnost 

Beckman Coulter bude vaše osobní údaje zpracovávat:  

 V určitých případech můžete být společností Beckman Coulter požádáni o souhlas s poskytnutím 
a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud souhlas udělíte, můžete jej později odebrat tak, že 
nás kontaktujete způsobem popsaným v části „Možnosti vaší ochrany“. Dovolujeme si upozornit, 
že odebrání souhlasu nemá žádný vliv na již zpracované údaje.  

 V ostatních případech může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné z hlediska dodržení 
platných zákonů nebo předpisů nebo z důvodu plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. 
V takovém případě vám nemusí být umožněno zpracování údajů odmítnout, event. odmítnutí 
souhlasu se zpracováním může ovlivnit naši schopnost plnit vůči vám svou smluvní povinnost.  

 S ohledem na své oprávněné zájmy je společnost Beckman Coulter dále oprávněna zpracovávat 
vaše osobní údaje při komunikaci s vámi ohledně produktů a služeb nabízených společností, 
případně ohledně odborného průzkumu a příležitostí ke vzdělávání. V takovém případě jste 
oprávněni odmítnout souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely tak, že nás 
kontaktujete způsobem uvedeným v části „Možnosti vaší ochrany“.   

 
 
Sdílené údaje 

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s třetími osobami, které jsou uvedeny níže. V žádném případě je 
neprodáváme ani jinak neposkytujeme za úplatu třetím osobám pro jejich vlastní obchodní účely.  
 
 
Reklamy externích poskytovatelů a cílená internetová reklama  

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


   
 

Na internetových stránkách jiných poskytovatelů či v rámci mobilních služeb uzpůsobených zákazníkovi 
může být zobrazována internetová reklama na produkty a služby Beckman Coulter, např. na základě 
údajů, které poskytnete společnosti Beckman Coulter nebo jinému poskytovateli internetových stránek 
prohlížením jeho stránek, nebo na základě historie vašeho hledání, nákupů nebo zájmů. Uvedené druhy 
cílené internetové reklamy mohou vycházet z několika zdrojů, např.:  

 Údaje, které neidentifikují vaši osobu a které jsme získali pomocí cookies a dalších analytických 
nástrojů na stránkách Beckman Coulter, může naše společnost sdílet se svými poskytovateli 
reklamních služeb.  

 Některé stránky Beckman Coulter se podílejí na cílené internetové reklamě. Tyto stránky si můžete 
zjistit pod odkazem Možnosti reklamy v zápatí. Naši reklamní partneři mohou na stránky Beckman 
Coulter a internetové stránky jiných poskytovatelů umisťovat a využívat cookies, které shromažďují 
údaje o vašich aktivitách, aby vám nabídli internetovou reklamu relevantní podle vašich zájmů.  

 Některé internetové prohlížeče mohou internetovým stránkám, s nimiž komunikují, předávat signál 
„do-not-track“ zakazující sledování. Ke dni platnosti těchto zásad ochrany údajů není dosud dána 
platná norma upravující, jak na tyto signály reagovat. Z tohoto důvodu společnost Beckman Coulter 
v současné době na tyto signály nereaguje. Jak je uvedeno výše, máte možnost reklamním 
společnostem zakázat, aby používaly historii vašeho vyhledávání k nabízení cílené internetové 
reklamy, pod odkazem Možnosti reklamy. 

Spřízněné osoby, prodejci a dodavatelé 

Společnost Beckman Coulter má obchodní vztahy s dodavateli a spřízněnými společnostmi, které jí 
pomáhají s její obchodní činností a pro které může být při poskytování služeb společnosti Beckman 
Coulter nezbytný přístup k vašim osobním údajům. Žádná z těchto osob nebude oprávněna použít vaše 
osobní údaje pro účely, které nesouvisejí s obchodní činností společnosti Beckman Coulter a jejích 
spřízněných osob. Rovněž nesdílíme osobní údaje ze zemí, kde je poskytnutí osobních údajů spřízněným 
osobám podmíněno souhlasem, pokud tento souhlas nebyl předem získán. Společnost od svých 
spřízněných osob požaduje, aby nakládaly s osobními údaji zákazníků v souladu s těmito zásadami.  
 
Stránky využívající co-branding 

Naše společnost vám může ve spolupráci s jinými společnostmi poskytovat obsah nebo služby s využitím 
spojení značek (tzv. co-branding). Na stránkách využívajících co-branding se vám zobrazí jak logo 
společnosti Beckman Coulter, tak logo jejího co-brandingového partnera. Doporučujeme vám přečíst si 
zásady ochrany údajů našich co-brandingových partnerů, neboť se mohou v některých ohledech lišit od 
zásad společnosti Beckman Coulter. Přečtením jejich zásad můžete učinit informované rozhodnutí, zda 
poskytnout své údaje určitým stránkám nebo nikoliv.  
 
Zprávy o produktech 

Kontaktujete-li společnost Beckman Coulter ohledně své zkušenosti s užíváním některého z našich 
produktů, můžeme v rámci plnění naší zákonné povinnosti vámi poskytnuté informace použít při podání 
zpráv příslušným veřejnoprávním orgánům. 
 
Zákonná práva a povinnosti 



   
 

V určitých omezených případech může být společnost Beckman Coulter povinna poskytnout vaše osobní 
údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo požadavku, jako například při plnění oznamovacích 
povinností vůči veřejnoprávním orgánům ohledně bezpečnosti našich produktů nebo v souvislosti 
s prodejem či převodem některé z našich produktových řad nebo oblastí, které zahrnují i služby 
poskytované jednou nebo více stránkami Beckman Coulter. V takových případech zajistíme ochranu 
vašich osobních údajů v maximální možné míře. Rovněž si vyhrazujeme právo použít osobní údaje za 
účelem vyšetřování a stíhání uživatelů, kteří porušují naše zásady nebo se podílejí na nezákonných 
aktivitách či jednání ohrožujícím zdraví nebo majetek ostatních.  
 
Změna vlastnické struktury 

 

Pokud se společnost Beckman Coulter rozhodne pro změnu struktury nebo odprodej podniku formou 

prodeje či fúze, je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s kupujícími (konečnými či potenciálními). 

V takovém případě budeme požadovat, aby kupující při nakládání s osobními údaji postupovali v souladu 

s těmito zásadami.  

 

Ochrana údajů nezletilých 

Společnost Beckman Coulter vědomě neshromažďuje ani nevyužívá osobní údaje získané na stránkách 
Beckman Coulter přímo od nezletilých („nezletilými“ se zde rozumí osoby mladší 18 let). Naše společnost 
neumožňuje vědomě nezletilým, aby objednávali naše produkty, komunikovali s námi nebo využívali 
některou z našich internetových služeb. Jestliže jako rodič zjistíte, že nám byly vaším dítětem poskytnuty 
nějaké údaje, kontaktujte nás ohledně této záležitosti některým z  níže uvedených způsobů.  
 

Možnosti vaší ochrany 

Jako zákazník máte právo nahlédnout do osobních údajů, které o vás vedeme, a požadovat jejich kopii 

nebo také opravu chybných či neúplných osobních údajů týkajících se vaší osoby.  

Máte právo požadovat, aby vám poskytnuté údaje byly zaslány ve strojově čitelném formátu a aby byly 

předány jinému správci údajů.  

Máte dále právo požadovat výmaz svých osobních údajů či omezení jejich zpracování nebo můžete 

podat námitku proti zpracování svých osobních údajů.  

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo zaslat připomínku, stížnost či žádost o 

opravu, případně chcete-li se odhlásit z určitých programů: 

 Kontaktujte naše právní oddělení kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Beckman 

Coulter, které používáte (do nadpisu uveďte „Ochrana údajů“),  

 Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů společnosti Beckman Coulter na mobilní aplikaci 

Beckman Coulter, kterou používáte, 

 Kontaktujte nás elektronicky na adrese: dataprivacy@beckman.com. 

Můžete se na nás obrátit také písemně na této adrese: 



   
 

Beckman Coulter 
K rukám: Právní oddělení (Ochrana údajů) 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, California 92821 
 
Chcete-li získat více informací ohledně svých práv na ochranu údajů nebo nemůžete-li vyřešit svůj 
problém přímo s námi a chcete-li podat stížnost, obraťte se na místně příslušný orgán pro ochranu 
údajů.  
 
Při veškeré komunikaci se společností Beckman Coulter uvádějte prosím svou emailovou adresu, adresu 
webové stránky, mobilní aplikaci anebo příslušný produkt Beckman Coulter, prostřednictvím kterých jste 
poskytli své osobní údaje (např. www.beckmancoulter.com), a dále podrobné vysvětlení své žádosti. 
Chcete-li požádat o výmaz, doplnění nebo opravu svých osobních údajů a kontaktujete nás elektronicky, 
uveďte prosím do předmětu „Žádost o výmaz“ nebo „Žádost o doplnění/opravu“. Na všechny přiměřené 
požadavky včas odpovíme s tím, že pro zpracování některých požadavků si od vás můžeme vyžádat 
potvrzení vaší totožnosti.  
 

Zabezpečení údajů 

Společnost Beckam Coulter provádí přiměřené technické, administrativní i fyzické kontroly za účelem 
zabezpečení veškerých osobních údajů získaných prostřednictvím svých stránek. Existuje však vždy jisté 
riziko, že internetový přenos údajů zachytí neoprávněná třetí osoba nebo že se někomu podaří prolomit 
náš systém zabezpečení. Proto na vás apelujeme, abyste při poskytování osobních údajů po internetu 
byli opatrní, zejména při předávání finančních údajů. Společnost Beckman Coulter nemůže zaručit, že se 
vaše osobní údaje nedostanou do rukou neoprávněné třetí osoby. Při poskytování osobních údajů 
stránkám Beckman Coulter byste proto měli zvážit výhody i rizika takového jednání.   
 
Stránky externích poskytovatelů a pluginů sociálních médií 

Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na stránky Beckman Coulter, které nevlastní 
nebo nespravuje společnost Beckman Coutler, resp. na stránky externích poskytovatelů, na něž mohou 
stránky Beckman Coulter odkazovat. Stránky Beckman Coulter mohou používat plug iny sociálních médií 
(např. tlačítka „Like“ u Facebooku nebo „Share to Twitter“), které vám umožní snadno sdílet informace 
s ostatními lidmi. Při prohlížení stránek Beckman Coulter může provozovatel pluginu sociálního média 
umístit na váš počítač cookie nebo jiný elektronický nástroj, který tomuto provozovateli umožní 
rozpoznávat uživatele, kteří již navštívili naše stránky. Jste-li přihlášeni na sociální síť (např. Facebook 
nebo Twitter) a současně si prohlížíte stránky Beckman Coulter, sociální plugin umožní těmto stránkám 
sociálního média, aby přijímaly informace o tom, že jste navštívili stránky Beckman Coulter. Sociální 
plugin rovněž umožňuje stránkám sociálních médií sdílet informace o vašich aktivitách na stránkách 
Beckman Coulter s ostatními uživateli dané sociální sítě. Nastavení sdílení informací spravuje příslušná 
stránka sociálních médií a řídí se svými vlastními zásadami.  
 
Globální přístup ke stránkám Beckman Coulter 

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Beckman Coulter ve Spojených státech amerických, údaje, 
které jí poskytnete, však budou přístupné také jejím spřízněným osobám, prodejcům a dodavatelům 

http://www.beckmancoulter.com/


   
 

v jiných zemích v souladu s těmito zásadami. Pokud si tyto stránky prohlížíte v jiné zemi, než jsou 
Spojené státy, vaše komunikace s vámi nezbytně povede k přenosu údajů přes mezinárodní hranice. 
Úroveň právní ochrany údajů není ve všech zemích stejná, naše společnost však podniká bezpečnostní 
opatření blíže popsaná v těchto informacích, abychom vaše údaje zabezpečili. Používáním těchto stránek 
jste srozuměni s tím, že vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány ve Spojených státech 
či jakékoliv zemi, do které můžeme vaše údaje převést v rámci naší obchodní činnosti.  
 
Upozornění pro příslušníky státu Kalifornie 
 
S výhradou určitých omezení podle ustanovení § 1798 odst. 83 kalifornského občanského zákoníku 
mohou příslušníci státu Kalifornie požádat o (i) poskytnutí přehledu určitých kategorií osobních údajů, 
které jsme poskytli třetím osobám pro účely přímého prodeje v bezprostředně předcházejícím 
kalendářním roce, a (ii) sdělení totožnosti těchto třetích osob. Příslušnou žádost mohou příslušníci státu 
Kalifornie elektronicky zaslat na adresu: dataprivacy@beckman.com. 
 
 
Změny v zásadách ochrany údajů společnosti Beckman Coulter 

Společnost Beckman Coulter se zavazuje používat osobní údaje jedině způsobem uvedeným v těchto 

zásadách ochrany údajů platných v okamžiku, kdy byly tyto údaje od vás získány nebo jste k jejich 

poskytnutí dali svůj souhlas. Tyto celosvětově platné zásady však mohou být pravidelně měněny 

v závislosti na možných úpravách našeho postupu při zpracování osobních údajů, které mohou 

vyžadovat poskytnutí příslušného souhlasu. Dojde-li k významné změně našich zásad ochrany údajů, 

objeví se na stránkách Beckman Coulter viditelné upozornění, případně vám zašleme informační email 
s upozorněním na datum poslední změny, zobrazeným v úvodu dokumentu. 

 


