
Ochrana osobních údajo

Aktualizováno 18. bYezna 2018 za úelem spln�ní požadavko GDPR

Aktualizováno 30/11/2020 za úelem zm�ny subjektu SumUp, který posobí jako 

správce osobních údajo

Vaše soukromí je pro nás velmi doležité. My, spolenost SumUp Limited, Block 8, 

Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, správce údajo, se 

zavazujeme shromaž�ovat o vás pouze údaje nezbytné k nabízení a vylepšování 

produkto a služeb, které vám poskytujeme, a dodržovat pYi tom veškeré své právní 

povinnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajo platí pro údaje, které o vás shromaž�ujeme, 

když si zaregistrujete úet SumUp, pYihlásíte se na jakoukoli naši webovou stránku, 

do našich mobilních aplikací nebo k našim produktom, použijete naše webové 

stránky, aplikace nebo produkty nebo když s námi, pYípadn� s našimi zam�stnan-

ci, komunikujete (vše souhrnn� oznaováno jako „Služby“). Tyto zásady platí také 

pro údaje, které shromaž�ujeme, pokud se do našich Služeb neregistrujete, ale 

využíváte tyto Služby k provád�ní platebních transakcí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajo možeme v nepravidelných intervalech m�nit. 

V takových pYípadech vždy zveYejníme jejich aktuální zn�ní na našich webových 

stránkách. Doporuujeme, abyste pYípadné zm�ny na pYíslušné stránce na našem 

webu pravideln� kontrolovali. Díky tomu budete vždy mít nejaktuáln�jší informace a 

žádná novinka vás nepYekvapí. Na pYípadné významné zm�ny t�chto Zásad ochrany 

osobních údajo vás vždy upozorníme e-mailem nebo oznámením, které se zobrazí, 

jakmile se pYihlásíte na náš web nebo otevYete naši mobilní aplikaci.

Naše Služby možete využívat, pouze pokud vyjádYíte souhlas s kompletním obsa-

hem t�chto Zásad ochrany osobních údajo.

1. Shromaž�ování vašich údajo
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1.1 Jakmile si zaregistrujete úet SumUp („Úet“), zaneme shromaž�ovat vaše údaje, 

jako je vaše celé jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a telefonní íslo. 

Dále budeme shromaž�ovat údaje o vašem podnikání vetn� názvu vaší spolenosti, 

její právní formy, typu obchodní innosti, povahy a úelu vašeho podnikání, adresy 

sídla vaší spolenosti, pracovního telefonního ísla a také údaje o Yeditelích a 

skutených vlastnících.

1.2 Aby bylo možné poukazovat vám platby na základ� provedených transakcí, 

shromaž�ujeme údaje o vašem bankovním spojení.

1.3 Pro výzkumné úely nebo pro potYeby prozkumu trhu možeme na základ� vaší 

registrace v nepravidelných intervalech shromaž�ovat další údaje, napYíklad o vašich 

preferencích a zájmech.

1.4 Abychom ov�Yili vaši identitu v souladu s platnými zákony o opatYeních proti praní 

špinavých pen�z a mohli pYedcházet podvodom, možeme získávat vaše údaje od tYetích 

stran. Tyto údaje se mimo jiné mohou týkat i vaší úv�ruschopnosti, finanní historie, 

soudních rozsudko, akciového kapitálu, ísel DI� a I�O, data zápisu spolenosti a složení 

pYedstavenstva.

1.5 Pokud využíváte našich Služeb, shromaž�ujeme údaje o vašich transakcích, 

vetn� asu, místa, ástky, zposobu platby a údajo o držiteli karty.

1.6 V pYípad� vašeho pYístupu na naši webovou stránku, nebo pokud použijete 

n�kterou z našich mobilních aplikací, možeme automaticky shromaž�ovat mimo jiné 

také údaje, jako jsou vaše IP adresa, operaní systém, typ prohlížee, identifikaní 

údaje vašeho poítae nebo mobilního zaYízení, datum a as vaší návšt�vy a údaje o 

vašem chování b�hem této návšt�vy.

2. Zpracování vašich údajo

2.1 Údaje, které o vás shromáždíme, používáme k tomu, abychom vám mohli 

poskytovat Služby a abychom vám mohli zasílat veškeré relevantní informace vetn� 
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potvrzení o transakcích, pYehledo poukázaných plateb, bezpenostních upozorn�ní a 

oznámení zákaznické podpory.

2.2 Údaje, které o vás shromáždíme, dále používáme k vylepšení a pYizposobení 

našich Služeb. V budoucnu možeme napYíklad do našich mobilních aplikací pYidat 

funkce pYizposobené vašemu podnikání.

2.3 Pokud se nerozhodnete odb�r t�chto sd�lení odhlásit, možeme údaje, které o 

vás shromáždíme, také použít k tomu, abychom vám posílali novinky a aktuální 

informace o našich Službách nebo informace o veškerých speciálních akcích, 

nabídkách a odm�nách, které nabízíme my nebo partneYi SumUp Group.

Odb�r t�chto sd�lení možete odhlásit ve svém útu nebo zasláním e-mailu na adresu 

DPO@sumup.com. V e-mailu je nutné uvést, že odvoláváte svoj souhlas s posíláním 

t�chto sd�lení. Služby SumUp vám možeme nadále nabízet bez této doplHkové služby.

2.4 Údaje, které o vás shromáždíme prostYednictvím cookies a sledovacích pixelo 

(podrobnosti jsou uvedeny níže v lánku 8), možeme také použít ke sledování 

a analýzám vašeho uživatelského chování a veškerých inností souvisejících se 

speciálními akcemi, nabídkami a odm�nami týkajícími se našich Služeb.

2.5 Údaje, které o vás shromáždíme, možeme použít k ochran� našich práv nebo k 

vyšetYování i prevenci podvodo a jiných nezákonných aktivit a dále též k jiným úelom 

souvisejícím s našimi Službami, o kterých budeme informovat.

3. Použití vašich osobních údajo

3.1 Údaje, které o vás shromáždíme, možeme poskytnout jakékoli spolenosti z 

naší skupiny vetn� jejích poboek, mateYské spolenosti našeho holdingu a také jejích 

poboek. PYedávání t�chto údajo nám umožní zajistit pro vás kompletní nabídku služeb 

v pYípadech, kdy ást našich služeb poskytují jiné spolenosti z naší skupiny. Mezi 

tyto jiné služby patYí zákaznická podpora, ochrana proti praní špinavých pen�z, 

poukazování plateb a interní audit.

3 / 10

mailto:DPO@sumup.com


3.2 Údaje možeme v nezbytném rozsahu poskytnout tYetím stranám, které pYi zpra-

cování vašich transakcí naším jménem zajišeují innosti, jako je ochrana proti pod-

vodom, a dále poskytovatelom verifikaních služeb, finanním institucím, zpracovatelom, 

asociacím vydavatelo platebních karet a dalším subjektom podílejícím se na zpra-

cování plateb a provád�ní úhrad.

3.3 Pokud se nerozhodnete odhlásit odb�r pYíslušných sd�lení, možeme údaje, které 

o vás shromáždíme, také poskytnout tYetím stranám, se kterými spolupracujeme 

na reklamních kampaních, sout�žích, speciálních akcích nebo dalších událostech 

a innostech souvisejících s našimi Službami.

3.4 Údaje, které o vás shromáždíme, možeme poskytnout tYetím stranám v souvis-

losti s jakoukoli fúzí, prodejem podílu ve spolenosti nebo prodejem aktiv, finan-

cováním, pYevzetím spolenosti, zabavením majetku nebo likvidací n�které z našich 

spoleností jako celku, pYípadn� urité ásti takové spolenosti.

3.5 Údaje, které o vás shromáždíme, možeme také poskytnout, pokud (i) je takové 

poskytnutí nezbytné pro spln�ní požadavko platné legislativy nebo pYedpiso, (ii) pro 

uplatn�ní všeobecných obchodních podmínek nebo zásad, (iii) k zajišt�ní bezpenosti 

nebo integrity našich Služeb a (iv) k ochran� našich práv.

3.6 V každém pYípad� vždy zajistíme, aby vaše údaje byly zpracovávány pouze v 

souvislosti se Službami a také v souladu s t�mito Zásadami ochrany osobních údajo 

a platnými zákony o ochran� osobních údajo.

4. Mezinárodní pYedávání údajo

Údaje, které o vás shromáždíme, možeme pYedat lenom naší skupiny spoleností 

a tYetím stranám jednajícím naším jménem, které sídlí v zemích mimo Evrop-

ský hospodáYský prostor („EHP“) nebo zemích, kde je podle Evropské komise 

zajišt�na dostatená ochrana osobních údajo. Ochrana osobních údajo, které o vás 

shromáždíme, nemusí být v t�chto zemích mimo EHP na stejné úrovni jako v zemích 

EHP. Vaše údaje však budeme za všech okolností i nadále shromaž�ovat, uchovávat 

a používat v souladu s t�mito Zásadami ochrany osobních údajo a obecným naYízením 

4 / 10



o ochran� osobních údajo (GDPR). SumUp zajistí, aby údaje byly poskytovány pouze 

organizacím, které zaruují adekvátní úroveH ochrany osobních údajo v souladu s plat-

nými zákony o ochran� osobních údajo a že s takovými stranami existují uspokojivé 

smluvní dohody.

5. Zabezpeení údajo

5.1 Jsme povinni zajistit zabezpeení údajo, které o vás shromaž�ujeme. PYijali jsme 

pYim�Yená opatYení a provádíme administrativní, technické a fyzické úkony za úelem 

ochrany vašich údajo proti ztrát�, krádeži, zneužití, neoprávn�nému pYístupu, zpYístup-

n�ní, zm�nám a zniení. Jakmile se pYihlásíte ke svému útu, je veškerá internetová ko-

munikace zabezpeena pomocí technologie Secure Socket Layer („SSL“) a vysoce 

bezpeného 256bitového šifrování.

5.2 Tato vysoká míra zabezpeení može být funkní, pouze pokud budete sami 

dodržovat n�které základní bezpenostní principy, napYíklad nebudete nikomu sd�lovat 

údaje o svém Útu ani pYihlašovací údaje. Pokud jste pYesv�deni, že pYihlašovací údaje 

k vašemu Útu získala nepovolaná osoba, možete si na našich webových stránkách 

nebo v naší mobilní aplikaci kdykoli zm�nit heslo. ZároveH je však nutné okamžit� 

kontaktovat zákaznickou podporu.

5.3 Bezpenost údajo pYenášených po internetu, bohužel nemožeme zaruit, protože 

tento typ pYenosu není nikdy zcela bez rizika. Veškeré takové pYenosy provádíte 

na vlastní odpov�dnost. Jakmile vaše údaje dostaneme, zabezpeíme je proti neo-

právn�nému pYístupu v souladu s našimi pYísnými postupy a za využití našich 

bezpenostních struktur.

6. Zabezpeení údajo držitele karty

6.1 SumUp odpovídá za zabezpeení údajo držitele karty, které zpracovává, pYenáší a 

uchovává pomocí svých systémo. Proto je naše spolenost certifikovaná v souladu s 

požadavky standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). 

PYi ochran� citlivých údajo uplatHujeme osv�dené postupy, které jsou ve shod� s pYísnými 
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regulaními požadavky, a každý rok procházíme auditem, který má potvrdit, že tyto 

požadavky úsp�šn� plníme.

6.2 Pro úely ochrany proti praní špinavých pen�z SumUp povinn� uchovává veškeré 

údaje o transakcích po dobu minimáln� 5 let po ukonení vztahu se Zákazníkem. 

V n�kterých pYípadech uchováváme údaje vašich zákazníko, kteYí jsou Držiteli karet. 

Tyto údaje mohou v souladu s právními požadavky zahrnovat jméno, e-mail nebo 

telefonní íslo urené k vystavení potvrzení o platb�.

7. Uchovávání

7.1 Zákonné pYedpisy nám ukládají povinnost uchovávat n�které záznamy o údajích, 

které o vás shromáždíme, po dobu alespoH p�ti let po zrušení vašeho Útu. Pokud 

se nerozhodnete jinak, vyhrazujeme si právo vymazat a zniit veškeré ostatní 

údaje, které jsme o vás shromáždili. V pYípad� vašeho rozhodnutí a pYíslušné dohody 

budeme i nadále uchovávat vaše údaje, napYíklad vaši transakní historii, kterou 

možete využít k úetním úelom.

7.2 Bez ohledu na výše uvedené jste oprávn�ni požádat nás o výmaz vašich údajo. 

V závislosti na službách, které vám SumUp poskytuje v prob�hu našeho obchodního 

vztahu, pro nás može platit zákonná povinnost uchovávat n�které údaje po dobu p�ti 

let od data žádosti o výmaz údajo. Pokud požádáte o výmaz svých údajo, ztratíte 

možnost nadále využívat služby SumUp.

7.3 O výmaz svých údajo možete požádat ve svém útu nebo zasláním pYíslušné 

žádosti na e-mailovou adresu DPO@sumup.com.

8. Cookies a sledovací pixely

8.1 Na našem webu a v našich aplikacích používáme Yadu souboro cookies a 

sledovacích pixelo. Cookies jsou malé datové soubory uložené ve vašem poítai, 

mobilním nebo jiném zaYízení, na kterém si prohlížíte náš web nebo používáte 

naše aplikace i webový software. Sledovací pixely jsou malé grafické obrázky nebo 
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webový kód, které mohou být souástí webových stránek nebo jakýchkoli našich 

e-mailo.

8.2 Soubory cookies a sledovací pixely možeme použít k následujícím úelom: (i) k 

personalizaci našich Služeb, které vám jako jednotlivcom poskytujeme, a k pYizpo-

sobení našich Služeb podle vašich preferencí, (ii) k zajišt�ní efektivního provozu 

našich webových stránek a aplikací, (iii) ke sledování provozu na webových 

stránkách a sledování zposobo použití aplikací pro statistické potYeby a dále ke 

zjišeování toho, jaké stránky a funkce považují naši uživatelé za užitené, a naopak, 

(iv) k identifikaci uživatelo po pYihlášení k jejich Útom a k podpoYe uživatelo pYi ob-

novování hesel, (v) k zajišt�ní shody s regulaními požadavky v oblastech, jako jsou 

opatYení proti praní špinavých pen�z a pYedcházení podvodom nebo k ochran� vašeho 

Útu proti krádežím identity a (vi) k odkazování na webové stránky spoleností z naší 

skupiny.

8.3 N�které soubory cookies nemusí pocházet od SumUp. Pokud na našem webu 

navštívíte stránku s vloženým obsahem pocházejícím napYíklad z YouTube nebo 

Facebooku, mohou se na vašem poítai uložit cookies pocházející z t�chto webo. 

ŠíYení souboro cookies od tYetích stran nijak nekontrolujeme. Další informace o t�chto 

cookies a pYíslušné zásady ochrany osobních údajo najdete na webových stránkách 

jednotlivých tYetích stran.

8.4 Cookies ani sledovací pixely nám nikdy neumožní získat z vašeho poítae, 

mobilního nebo jiného zaYízení údaje odlišné od t�ch, které se nám sami rozhodnete 

poskytnout.

8.5 V�tšina webových prohlížeo soubory cookies automaticky povoluje. Použití cook-

ies ale možete v nastaveních svého prohlížee kdykoli zakázat. V takovém pYípad� 

však može dojít k omezení n�kterých funkcí našeho webu, mobilní aplikace nebo 

webového softwaru.

8.6 Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, musíte je ze svého poítae, mobilního 

nebo jiného zaYízení odstranit. Možete je také zakázat v nastaveních svého prohlížee 

nebo možete pYestat využívat naše Služby. Informace o možnostech odstran�ní a 

správy cookies najdete na webu www.aboutcookies.org.
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9. Odkazy na jiné webové stránky

Pokud na našem webu použijete odkaz na webové stránky, které nevlastní SumUp, 

ale tYetí strany, bude ochrana vašich osobních údajo podléhat pYíslušným zásadám 

t�chto tYetích stran. Za takové zásady ochrany osobních údajo neneseme žádnou 

odpov�dnost. S jejich obsahem byste se proto m�li seznámit pYedtím, než na t�chto 

stránkách zadáte jakékoli své údaje.

10. Právo na pYístup k údajom a možnost volby

Máte právo požadovat pYístup ke svým osobním údajom, které uchováváme, a možete 

nám kdykoli zakázat jakékoli shromaž�ování, uchovávání nebo poskytování vašich 

údajo popsaných v t�chto Zásadách. Pokud nás však požádáte, abychom vaše údaje 

už nezpracovávali, ztratíte možnost využívat služby SumUp.

Možete voi nám uplatnit následující práva:

•	Právo na pYístup k osobním údajom: Možete nás požádat o strojov� itelnou kopii svých 

osobních údajo a kopii osobních údajo, které jste nám poskytli.•	Právo vznést námitku 

proti použití údajo nebo právo toto použití omezit: Možete nás požádat, abychom 

pYestali používat n�které nebo všechny vaše osobní údaje, pYípadn� abychom omezili 

rozsah jejich použití.•	Právo na dopln�ní údajo: Možete požadovat opravu nebo ak-

tualizaci svých osobních údajo, které uchováváme.•	Právo na výmaz údajo: Možete 

nás požádat, abychom všechny nebo n�které vaše osobní údaje vymazali nebo 

odstranili.•	Právo na pYenositelnost údajo: Máte právo požádat SumUp o bezodkladný 

pYenos údajo k jinému správci.

Žádosti o poskytnutí kopie osobních údajo, o jejich dopln�ní, výmaz nebo aktualizaci, 

pYípadn� odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajo z naší strany, nám možete 

posílat pYímo ze svého útu nebo na e-mail DPO@sumup.com.

Pokud nebudete spokojeni, možete podat stížnost k pYíslušnému úYadu pro ochranu 

osobních údajo. SumUp se zapojí do veškerých vyšetYování a bude se aktivn� a v 

maximálním možném rozsahu snažit vyhov�t všem požadavkom. PYíslušné úYady v 
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jednotlivých zemích jsou uvedeny na následující webové stránce Evropské komise: 

http://ec.europa.eu/�

11. Zrušení souhlasu

Pokud se rozhodnete odebrat svoj souhlas k dalšímu zpracování, jak je uvedeno 

v t�chto Zásadách ochrany osobních údajo, oznámíme vám, že vám již nebudeme 

moci poskytnout služby, které jste požádali, a proto s vámi možeme ukonit smlouvy. 

Krom� toho možeme být požadováni k uchování vašich osobních údajo, abychom 

dodrželi zákonné a regulaní závazky.

12. Rozhodné právo

12.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajo a jejich výklad se Yídí podle irského práva 

a v souladu s ním.

12.2 Za závaznou je považována anglickojazyná verze t�chto Zásad ochrany os-

obních údajo. Veškeré pYeklady a jiné jazykové verze t�chto Zásad ochrany osob-

ních údajo jsou pouze informativní. V pYípad� rozporu mezi anglickojazynou verzí a 

pYekladem nebo jinou jazykovou verzí t�chto Zásad ochrany osobních údajo je vždy 

rozhodující jejich zn�ní v anglickém jazyce.

12.3 Tyto Zásady ochrany osobních údajo (vetn� pYípadn� platných Všeobecných 

obchodních podmínek) pYedstavují celou smlouvu mezi námi a vámi a v plném 

rozsahu povoleném platným právem nahrazují veškeré pYedchozí smlouvy, pod-

mínky, záruky nebo prohlášení.

13. Kontakty

Zp�tnou vazbu a otázky týkající se t�chto Zásad ochrany osobních údajo vítáme a 

t�šíme se na n� následujících adresách:

E-mail: DPO@sumup.com
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en 
mailto:DPO@sumup.com


Poštovní adresa: Data Protection Officer, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Cen-

tre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580
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