
Zásady ochrany osobních údajů služby InControl 

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2021  

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD PŘEČTENÍ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Jaguar Land Rover je jedním z předních světových výrobců prémiových automobilů. Inovace a 

design poskytují našim zákazníkům zážitky, které si uchovají po celý život – a my předvídáme jejich potřeby a 

očekávání. Naším poznávacím znamením jsou kvalita a vynikající úroveň. Péče o naše zákazníky je u nás na 

prvním místě.  

Respektujeme soukromí každé osoby, jejíž informace zpracováváme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů 

vysvětlují, jak používáme osobní údaje, které získáváme prostřednictvím vašeho využívání webových stránek 

My InControl a využívání našich vozidel (která se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů souhrnně označují 

jako „vozidla“), produktů a služeb. Informují vás také o vašich právech na ochranu údajů.  

INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ 

1. INFORMACE O SPRÁVCI ÚDAJŮ: KDO JSME A JAK NÁS KONTAKTOVAT 

Kdo jsme: Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o společnosti „Jaguar Land 

Rover“, „JLR“ nebo používáme výrazy „my“, „naše“ nebo „nás“, označujeme tím: společnost Jaguar Land 

Rover Limited, která má registrované sídlo na adrese: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Anglie, 

a jejíž registrační číslo je: 1672070.  

Chcete-li zjistit více o společnosti Jaguar Land Rover, podívejte se prosím níže do políčka „Chci vědět 

více“. 

Kontaktní informace Střediska vztahů se zákazníky: Veškeré dotazy týkající se těchto Zásad ochrany 

osobních údajů nebo produktů a služeb, které k nim patří, můžete pokládat prostřednictvím kontaktních 

údajů na následující webové stránce: https://www.jaguar.cz/contact-us/index.html nebo 

https://www.landrover.cz/ownership/contact-us/index.html.  

 

CHCI VĚDĚT VÍCE ... 

… o skupině JAGUAR LAND ROVER ... 

 Další firemní informace o společnosti Jaguar Land Rover naleznete na naší webové stránce na adrese: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

Společnost Jaguar Land Rover je součástí skupiny Tata. Další informace o skupině Tata a o společnostech 

Tata naleznete zde: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust 

a http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

 

2. NA CO SE VZTAHUJÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

• Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání těchto produktů a služeb: 

https://www.jaguar.cz/contact-us/index.html
https://www.landrover.cz/ownership/contact-us/index.html
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o Aplikace„InControl Remote“ je aplikace pro smartphony („aplikace“), kterou jste si stáhli 

z online obchodu do mobilního telefonu nebo přenosného zařízení (dále pod souhrnným 

označením „zařízení“), které vám umožňuje využívat funkce aplikace „Remote Essentials“ 

a v závislosti na vašem předplatném i funkce aplikace „Remote / Remote Premium“; 

o Aplikace „RemotePark Assist“, což je aplikace pro smartphony, kterou jste si stáhli z online 

obchodu a která vám umožňuje používat funkce „Remote Park Assist“;  

o webové stránky My InControl, které vám poskytují přístup k účtu služeb InControl a přístup 

k některým službám InControl; 

o jakékoli z následujících služeb „InControl“ (v závislosti na modelu vašeho vozidla 

a předplatném); (i) služby poskytované prostřednictvím aplikace InControl Remote, aplikace 

Remote Park Assist a webových stránek My InControl; (ii) služby „tísňového volání“; (iii) 

„optimalizované asistenční služby“; (iv) služby „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ 

a (v) veškeré aplikace a služby, které jsou propojeny nebo zpřístupněny prostřednictvím služby 

InControl (dále pod souhrnným označením „službyInControl“); 

o informační a zábavní systém, včetně funkcí InControl Touch Pro a Pivi Pro (užití termínu 

„funkce“ se v těchto zásadách ochrany osobních údajů vztahuje na vozidla vybavená funkcemi 

InControl TouchPro nebo Pivi Pro a platí pro informační a zábavní systém, připojené služby 

a funkce aktualizace softwaru (včetně softwaru, obrázků, textu, dat a dalšího obsahu, který tvoří 

součást těchto funkcí nebo s nimi souvisí) a  

o další připojené systémy a funkce vozidla. 

Upozorňujeme, že následující webové stránky mají své vlastní samostatné podmínky pro používání 

webových stránek a zásady ochrany osobních údajů a v současné době nespadají do oblasti 

působnosti těchto zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů na webových 

stránkách společnosti Jaguar Land Rover naleznete zde: 

https://www.jaguar.cz/privacy-policy/index.html 

https://www.landrover.cz/privacy-policy/index.html 

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky třetích stran, 

které můžete navštívit v souvislosti s používáním služeb InControl nebo jinak, ani na služby nebo 

funkce, k jejichž odběru se můžete přihlásit nebo je přímo obdržet od třetí strany – v těchto případech 

si prosím vyhledejte informace v zásadách ochrany osobních údajů příslušné třetí strany. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují základní rámec pro to, které údaje, včetně jakýchkoli 

osobních údajů, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete, budeme zpracovávat poté, 

co použijete webové stránky My InControl nebo naše vozidla, produkty a služby popsané v této části 2. 

Pečlivě si prostudujte tyto zásady, abyste se seznámili s našimi postupy týkajícími se shromažďování 

údajů a vašich osobních údajů a toho, jak s nimi zacházíme.  

Mějte na paměti, že nesete odpovědnost za upozornění všech cestujících a osob, které oprávníte 

k používání svého vozidla, informačního a zábavního systému a/nebo služeb InControl, na postupy 

https://www.jaguar.cz/privacy-policy/index.html
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ochrany osobních údajů popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (včetně způsobů, kterými 

můžeme shromažďovat a používat údaje z vozidla a/nebo údaje související s uživateli vozidla).  

3. JAKÉ TYPY INFORMACÍ SHROMAŽĎUJEME 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o vás a/nebo vašem vozidle či vozidlech: 

• Odeslané informace: informace, které poskytnete prostřednictvím vyplnění online formulářů během 

nastavení svého účtu služeb InControl nebo během svého používání webových stránek My InControl 

a služeb InControl, prostřednictvím používání informačního a zábavního systému svého vozidla 

a jeho funkcí, nebo svého používání připojených systémů a služeb vozidla (včetně, mimo jiné, 

používání hlasem aktivovaných služeb), informace, které nám můžete přímo poskytnout jiným 

způsobem (například když s námi komunikujete telefonicky nebo e-mailem nebo prostřednictvím 

některého formuláře webové stránky My InControl) nebo které autorizovaný prodejce (u něhož jste 

zakoupili vozidlo nebo zařídili jeho leasing) poskytne vaším jménem při nastavení vašeho účtu služeb 

InControl nebo jiným způsobem v souvislosti s jakoukoli jinou komunikací s vámi či následným 

kontaktováním vaší osoby. Tyto informace budou záviset na povaze vašich činností, ale mohou 

zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo (včetně čísla smartphonu), e-mailovou adresu, 

předvolbu jazyka, heslo a kódy PIN pro váš účet služeb InControl, a možnosti a předvolby 

informačního a zábavního systému (včetně, mimo jiné, seznamů kontaktů, geolokace anebo informací 

o cíli, které chcete synchronizovat, odeslat nebo vyžádat, a které jsou kontrolovány vaším jménem 

(např. „najít nejbližší čerpací stanici“)), a informace o preferovaných autorizovaných prodejcích. 

• Další informace: 

o pokud nás kontaktujete, můžete si uchovat záznam této korespondence a 

o detaily transakcí, které provádíte prostřednictvím webové stránky My InControl. 

• Informace o zařízení (včetně polohy): Můžeme shromažďovat informace o zařízení nebo 

o jakémkoli počítači, který případně použijete pro přístup na naše webové stránky nebo ke stažení 

kopie aplikace InControl Remote nebo aplikace Remote Park Assist do svého zařízení, včetně 

operačního systému a verze, jedinečného identifikátoru instalace aplikace InControl Remote a/nebo 

aplikace Remote Park Assist, místního nastavení zařízení a mezinárodního kódu země. Aplikace 

InControl Remote může rovněž shromažďovat informace o poloze vašeho zařízení a tokeny a 

uživatelské jméno kvůli identifikaci, ale tyto informace nebudou přenášeny do naší společnosti. 

Souhlasy, které poskytnete při stahování aplikace InControl Remote, obsahují souhlas s používáním 

dat systému GPS nebo údajů o poloze pro služby poskytované aplikací, včetně mapových informací. 

Můžete omezit přístup nebo shromažďování údajů o poloze vašeho zařízení, pokud zakážete funkce 

zjišťování polohy svého zařízení nebo nebudete používat ty funkce zařízení, které vyžadují informace 

o poloze.  Upozorňujeme, že takový krok může ovlivnit dostupnost některých služeb aplikace. Naše 

aplikace vám mohou nabídnout možnost použití technologie snímání otisků prstů nebo sítnice ve 

vašem zařízení k ověření vaší identity v rámci aplikace. V takových případech neshromažďujeme 

informace o skenování otisků prstů nebo sítnice, a od vašeho zařízení obdržíme pouze potvrzení, že 

kontrola ověření proběhla úspěšně. Další informace o datech zařízení, automatizovaném 



 

 

INCONTROL    3 

shromažďování data souborech cookie naleznete v našich Zásadách týkajících se použití souborů 

cookie, které jsou uvedeny níže. 

• Informace pro identifikaci vozidla: informace o vozidle či vozidlech, které jste mohli zaregistrovat 

do služeb InControl, nebo o jiných vozidlech, která jsou pro nás identifikovatelná jiným způsobem 

(například prostřednictvím prodejce) a jsou s vámi dle těchto informací spojena, včetně identifikačního 

čísla vozidla (VIN), značky, modelu, modelového roku, funkce, registrační značky, data nákupu nebo 

uzavřené leasingové smlouvy a autorizovaného prodejce, u něhož jste vozidlo zakoupili nebo zařídili 

jeho leasing.  

• Údaje o poloze: Abychom vám mohli poskytovat služby InControl, musíme my i naši poskytovatelé 

služeb využívat údaje o poloze odesílané z vašeho vozidla, včetně údajů o tom, na jakém místě 

naposledy parkovalo. Shromažďujeme a zpracováváme také další údaje o poloze vozidla, v jakémkoli 

časovém okamžiku, v rámci funkce „sledování cesty“ (funkce „Cesty“) služeb InControl. Informace, 

které budeme shromažďovat a zpracovávat v rámci této funkce, jsou stanoveny níže v části 

„Informace o cestě“. Místo posledního zaparkování vozidla bude sledováno vždy; toto sledování nelze 

vypnout po celou dobu, co jste příjemcem služeb InControl. V rámci tohoto ustanovení můžete funkci 

Cesty kdykoli zakázat prostřednictvím webové stránky My InControl a aplikace InControl Remote. 

Pokud však dojde k aktivaci funkce „tísňového volání“, „optimalizované asistenční služby“ nebo 

funkce „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“, budou údaje o poloze vozidla v reálném čase 

automaticky aktivovány při výskytu příslušné spouštěcí události, jako například odtah vozidla 

s vypnutým zapalováním, přesun vozidla způsobem, který spustí činnosti funkce „InControl Secure 

Tracker / Secure Tracker Pro“ nebo aktivace airbagů vozidla, a budou odeslány příslušnému 

poskytovateli služeb a/nebo záchranným službám (podle dané situace), i když bude funkce Cesty 

vypnutá. Podrobné informace o příslušných spouštěcích událostech naleznete v návodu k obsluze 

vozidla. Informace o poloze jsou také nezbytné (odděleně od funkce „Informace o cestě“) pro 

používání určitých funkcí a služeb InControl, a to včetně: vyhledání vozidla na mapě a získání 

naváděcích pokynů pro cestu pěšky zpět k vozidlu, a vyhledání vozidla na zaplněném parkovišti 

pomocí funkce „pípání a blikání“. I když neaktivujete svůj účet služeb InControl, vozidlo může 

automaticky spustit volání za účelem kontaktování záchranných služeb prostřednictvím 

omezené funkce tísňového volání. Případně můžete mít možnost manuálně zahájit hlasové 

volání záchranných služeb prostřednictvím omezené funkce tísňového volání. Výskyt tohoto 

volání může vyvolat přenos informací, včetně polohy vozidla, času a identifikátoru vozidla, a to 

do naší společnosti anebo našim poskytovatelům záchranných a odtahových služeb, jak je 

popsáno v uživatelské příručce k vozidlu, kterou naleznete zde: 

https://www.ownerinfo.jaguar.com a https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Informace o cestě: informace o vaší cestě odesílané z vozidla, včetně vzdálenosti cesty, polohy 

v reálném čase, době trvání cesty, průměrné rychlosti a údajů o efektivitě cesty. Jak bylo uvedeno 

výše, funkci Cesty můžete vypnout prostřednictvím webové stránky My InControl a aplikace InControl 

Remote. Tím zabráníte odesílání veškerých výše jmenovaných informací z vozidla (s výjimkou místa 

posledního zaparkování). Nicméně jak bylo uvedeno výše, pokud dojde k aktivaci funkce „tísňového 

volání“, „optimalizované asistenční služby“ nebo funkcí „InControl Secure Tracker / Secure Tracker 

Pro“, budou údaje o poloze vozidla odeslány příslušnému poskytovateli služeb a/nebo záchranným 

službám (podle dané situace), i když bude funkce Cesty vypnutá.  

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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• Informace o protokolu dat řeči: Hlasová data a odeslaná data, která jsou sdílena s našimi 

poskytovateli hlasových služeb, aby bylo možné odpovědět na vaše hlasové příkazy, mohou 

zahrnovat následující: zvukové soubory, související přepisy a soubory protokolu. 

• Informace o provozování vozidla: ty zahrnují technické údaje týkající se vozidla jako produktu, 

včetně údajů týkajících se součástí vozidla (např. sériové číslo, verze softwaru); údaje o kvalitě 

a údržbě vozidla (např. diagnostické kódy závad); informace o vozidle v případě nehody, jako je 

například skutečnost, že byly aktivovány airbagy nebo snímače; a informace o provozu vozidla 

v průběhu jeho každodenního používání, včetně, mimo jiné, následujících údajů: množství paliva, 

vzdálenost do vyčerpání paliva, počet ujetých kilometrů, vzdálenost do stavu vyžadujícího servisní 

prohlídku, hladina chladicí kapaliny, hladina kapaliny do ostřikovačů, stav brzdové kapaliny, 

opotřebení brzdových destiček, tlak v pneumatikách, selhání snímače tlaku v pneumatikách, porucha 

motoru, hladina oleje, stav dveří a oken, informace o tom, zda jsou zapnuté bezpečnostní pásy nebo 

nikoli a informace z jakýchkoli snímačů například ve vozidle, na volantu nebo informace z kamery, 

včetně údajů o tom, zda je otevřená kabina, otevřený zavazadlový prostor, stav otevření kapoty, 

informace o akumulátoru včetně napětí, informace o emisích a o tom, zda je aktivován nebo zda zní 

alarm.  

• Protokolované informace: Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů označuje pojem 

„protokolované informace“ soubory protokolů, kde jsou uvedeny činnosti nebo požadavky vznesené 

k našim systémům v souvislosti s vaším využitím jednotky informačního a zábavního systému, 

službami InControl a jakýmikoliv příslušnými hlasem aktivovanými službami ve vozidle. Budeme 

automaticky shromažďovat a ukládat informace související s „tísňovým voláním“ a voláním 

„optimalizované asistenční služby“ uskutečněným z vozidla (včetně data, doby trvání, obsahu hovoru 

a počtu provedených hovorů) (takzvané „informace protokolu hovorů“). Způsob využití těchto údajů 

je podrobně uveden níže. Když navštívíte webové stránky My InControl, use informační a zábavní 

systém nebo připojené funkce, připojíte kartu SIM nebo spárujete nějaké zařízení, můžeme 

automaticky shromažďovat a ukládat některé informace v serverových protokolech, zejména adresy 

internetového protokolu (IP), poskytovatele služeb internetu (ISP), dat typu clickstream, typ a jazyk 

prohlížeče, prohlédnuté a ukončené stránky a datová nebo časová razítka (pod souhrnným 

označením „informace protokolu webových stránek“). Můžeme také shromažďovat a ukládat 

informace související s vaším využitím služeb aplikace InControl Remote a zprávy o stavu vozidla 

odesílané vaším vozidlem do aplikace InControl Remote (pod souhrnným označením „informace 

protokolu aplikace“) a informace vyplývající z vašeho používání informačního a zábavního systému 

vozidla, zapojené karty SIM nebo spárovaného zařízení (pod souhrnným označením „informace o 

zařízení“).   

• Ověřování zabezpečení: údaje pro identifikaci vozidla a ověřovací tokeny. 

• Informace o funkcích: obsahují specifické informace, jako jsou oblíbené položky, poznámky, média 

a informace, které se rozhodnete odeslat do funkcí, které používáte; informace související 

s používáním kanálů obsahu; uživatelská nastavení, jako je aktivace funkce „pamatuj si mě“; 

ověřovací údaje zabezpečení; lokalizační informace, jako je časové pásmo, jazyk a země; provedení 

a značka vozidla; příslušné protokolované informace. 
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• Funkce „pamatuj si mě“ a „pamatuj si PIN“: Vaše vozidlo může být vybaveno funkcí „pamatuj si 

mě“ a „pamatuj si PIN“ pro některé funkce v balíčku služeb InControl. Tato funkce (je-li povolena) vám 

umožňuje zůstat automaticky přihlášeni k vozidlu, což nabízí pohodlnější přístup k funkcím. Mějte na 

paměti, že když je tato funkce aktivní, bude moci kterákoli jiná osoba, jež vozidlo používá, přistupovat 

k vašim uloženým nastavením, funkcím a osobním údajům ve vozidle a bude moci využívat služby 

InControl ve vozidle stejně, jako kdybyste to byli vy. Nechcete-li poskytnout takový přístup jiným 

uživatelům, je na vaší odpovědnosti, abyste zajistili zakázání funkce „pamatuj si mě“ a „pamatuj si 

PIN“ a odhlásili se od příslušných funkcí. 

• Marketingové údaje: Přímo od vás nebo od prodejců či jiných partnerů z řad třetích stran můžeme 

získat vaše kontaktní údaje, marketingové preference nebo jiné informace, přičemž je vždy uvedeno 

příslušné upozornění v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo nás 

požádat, abychom nepoužívali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Svá práva na ochranu 

osobních údajů naleznete v oddíle 9 (Vaše práva na ochranu osobních údajů) níže, který obsahuje 

informace o těchto právech. 

• Veřejné zdroje dat:Můžeme využívat veřejné zdroje dat, například za účelem podpory funkcí nebo 

služeb (například jako podporu ověřování nebo kvůli kontrolám podvodů) anebo k zachování 

přesnosti údajů, které uchováváme. Můžeme například občas zkontrolovat v databázi agentury DVLA 

(Driver and Vehicle Licensing Agency neboli Agentura pro řidičské průkazy a licence vozidel) , zda 

jsou informace o majiteli vašeho vozidla stále aktuální. 

• Údaje třetích stran: Můžeme zasílat data třetím stranám a přijímat data od třetích stran za účelem 

poskytování vámi požadovaných služeb, a to způsobem, který popisujeme v části 5 níže. 

• Funkce a aktualizace softwaru informačního a zábavního systému: Uchovávané údaje (například 

číslo VIN) můžeme používat k zaznamenání předvoleb, v rámci podpory poskytování aktualizací 

softwaru a k vyřizování dotazů a veškerých nezbytných obchodních požadavků souvisejících 

s poskytováním aktualizace softwaru.   

• Data aplikace Remote Park Assist: Aplikace Remote Park Assist využívá připojení Wi-Fi mezi 

zařízením a vozidlem. Při řízení vozidla budou signály zpracovány pouze v hardwaru vozidla 

a nebudou odeslány na naše servery mimo vozidlo. Po přihlášení do aplikace Remote Park Assist 

vás požádáme o přihlašovací údaje k účtu InControl a kód PIN. To nám umožňuje zkontrolovat, zda 

máte platný účet InControl, a po úspěšném spárování vozidla se zařízením zobrazit určité informace 

o vozidle v aplikaci Remote Park Assist.  

Mějte prosím na paměti, že můžeme odeslané informace přiřadit jiným informacím, které jsou podrobně 

popsány výše. V případech, kdy tak učiníme, budeme s kombinovanými informacemi nakládat jako 

s osobními údaji a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, pokud je to nutné. 

4. JAK VYUŽÍVÁME ÚDAJE O VOZIDLE A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.  

 

Údaje o vozidle data a osobní údaje využíváme ke splnění požadavků na služby a informace, 

k pochopení využívání služeb, vozidla a aplikace, pro účely interního výzkumu a vývoje, a k tomu, 
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abychom své produkty a služby maximálně zefektivnili. Další informace o našem zpracování a důležitých 

právních podkladech naleznete v následujícím políčku „Chci vědět více“. 

CHCI VĚDĚT VÍCE ... 

Hlavní využití vašich osobních údajů a příslušné právní podklady, o které se přitom opíráme, jsou tyto:  

Činnosti, které mohou vyžadovat shromažďování nebo 

zpracování osobních údajů: 

Jaké typy informací 

zpracováváme: 

Platný právní  

základ: 

o Požadavky stanovené v daném odvětví/legislativní 

požadavky, jako jsou: 

▪ Tísňové služby (eCall), pokud je povinnost stanovena 

zákonem. 

▪ Udržování funkcí a služeb kybernetické bezpečnosti 

a bezpečnosti (včetně prostřednictvím vydání softwaru 

přenášeného bezdrátově). 

▪ Komunikace nebo sdílení dat pocházejících z vozidla 

s příslušnými orgány tam, kde je povinnost stanovena 

zákonem.  

o Sdělení naléhavého bezpečnostního upozornění nebo 

upozornění na stažení produktu 

o Správa zákonných a regulatorních požadavků nebo 

právních nároků, včetně případů pro následujících účely: 

▪ Dodržování našich právních závazků nebo obrana našich 

zákonných práv.  

▪ Prevence či odhalování trestné činnosti (včetně případů, 

kde je od nás požadována pomoc orgánům HMRC 

(britského daňového úřadu), orgánům výkonné státní 

moci, jako je policie, agentura DVLA (zabývající se 

vydáváním licencí pro řidiče a vozidla ve Velké Británii) 

nebo jakýkoli jiný veřejný úřad nebo orgán pro 

vyšetřování trestné činnosti, případně pro účely ochrany 

národní bezpečnosti). 

▪ Odesílané 

informace 

▪ Informace 

o identifikačním 

čísle vozidla 

▪ Údaje o poloze 

▪ Informace o cestě 

▪ Informace o stavu 

vozidla 

▪ Protokolované 

informace  

▪ Veřejné zdroje dat 

▪ Údaje třetích 

stran. 

▪ Informace 

o zařízení  

Právní 

závazek 

o Nastavení a provoz funkcí a služeb vozidla (včetně funkcí 

zajišťovaných poskytovateli z řad třetích stran): 

Zejména je třeba poznamenat, že: 
▪ Informace o poloze budou zpracovány podle potřeby pro 

účely poskytování funkcí a služeb založených na poloze, 

ke kterým jste se přihlásili nebo o které jste požádali.  

▪ Informace o protokolu dat řeči budou zpracovány 

a sdíleny s příslušnými poskytovateli služeb výhradně pro 

účely provozování funkcí a služeb aktivovaných řečí.  

o Údržba funkcí a služeb (včetně prostřednictvím vydání 

aktualizací softwaru přenášených bezdrátově): 

▪ Identifikace režimů selhání, oprav chyb, diagnostických 

a prognostických problémů. 

▪ Řešení problémů, dotazů a stížností (včetně řízení 

problémů souvisejících se zárukou). 

o Zabezpečení sítě a informací: 

▪ Abychom zachovali zabezpečení naší sítě a informační 

platformy a obecně jsme mohli podniknout opatření 

k ochraně informací před poškozením nebo ztrátou, 

odcizením nebo neoprávněným přístupem.  

▪ Ověřovací údaje slouží k přihlašování do vašich účtů 

u naší společnosti a k zabezpečení při používání funkcí a 

zabránění neoprávněnému přístupu. Ty jsou automaticky 

komunikovány mezi našimi poskytovateli služeb 

▪ Odesílané 

informace 

▪ Informace 

o identifikačním 

čísle vozidla  

▪ Údaje o poloze 

▪ Informace o cestě  

▪ Informace 

o protokolu dat 

řeči 

▪ Informace o stavu 

vozidla  

▪ Protokolované 

informace  

▪ Informace o funkci 

▪ Veřejné zdroje dat  

▪ Údaje třetích stran 

▪ Informace 

o zabezpečení 

a ověřování 

▪ Funkce „Pamatuj 

si mě“ a „Pamatuj 

si PIN“: 

Typ poměru 
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ověřování zabezpečení a hostingu, abychom mohli ověřit 

identitu a zabránit neoprávněnému použití našich služeb, 

včetně služeb InControl. 

o Servisní smlouva a komunikace související s předplatným 

o Uchovávání záznamů a všeobecná správa smluv a služeb 

 

o Reakce na dotazy zákazníků a řešení problémů (před 

nebo po uzavření smlouvy)   

▪ Pro interní provoz a administrativní účely (to bude 

zahrnovat například řešení problémů, testování, podporu 

našich požadavků na audit, vyšetřování možného zneužití 

a reakci na jakékoli dotazy, které můžete mít) a podporu 

vašich dotazů. 

▪ Můžeme zaznamenávat hovory s vámi pro účely školení 
a zajišťování kvality a abychom přispěli k vyřešení sporů. 

o Komunikace se zákazníkem týkající se produktu/funkce 

(pokud tyto informace nejsou marketingové nebo 

propagační povahy, např. poskytování aktualizací 

týkajících se smluvně sjednaných služeb nebo funkcí) 

o Oznámení o stavu vozidla (VHN): 

▪ Komunikace s vámi ohledně stavu specifických 

zdravotních varování ve vozidle. 

o Marketingová a propagační sdělení (pokud tato 

nevyžadují souhlas), jako jsou: 

▪ poštovní, telefonní, marketingová nebo propagační 

sdělení; 

▪ marketing prostřednictvím digitálních nebo sociálních 

médií, pokud není individuálně zaměřen; 

▪ nabídky smlouvy o poskytování služeb a prodloužení 

předplatného týkající se vašich stávajících služeb; 

▪ marketingová a propagační sdělení související 

s podobnými produkty a službami, 

s výjimkou případů, kdy jste se z odběru takových sdělení 
odhlásili.  

o Výzkum a vývoj, agregace dat a analýza dat: 

Pro účely: 

▪ vývoj a zlepšování produktů;  

▪ identifikace režimů selhání, požadovaných oprav chyb, 

diagnostických a prognostických problémů a 

▪ vyhodnocení využití funkcí, trendů a preferencí.  

To zahrnuje proces anonymizace údajů pro účely dalšího 
výzkumu/analytiky/statistiky (zejména pro účely zabezpečení 
sítí a informací).  

o Vylepšení webu, informačního a zábavního systému 

a celkového prostředí pro zákazníky: 

▪ Pro zlepšení a zjednodušení prostředí pro uživatele na 

webových stránkách společnosti Jaguar Land Rover, 

zkušeností ve vozidlech, funkcí v aplikaci (například 

funkce detekce velikosti obrazovky podle zařízení, na 

kterém přistupujete ke službě) a podporu vašeho 

používání přizpůsobených oblastí webových stránek 

(včetně zpracování při vašem přístupu a používání 

„zákaznického portálu“ a při vašem ověření pomocí 

jednotného přihlášení).  

▪ Předvyplňování polí s údaji na webové stránce, abychom 

vám zjednodušili používání online formulářů.  

o Ověření změn vlastnictví vozidla a podpora při zrušení 

vazby účtu InControl na vozidlo  

o Uchovávání záznamů a všeobecná správa: 

▪ Odesílané 

informace  

▪ Informace 

o identifikačním 

čísle vozidla 

▪ Marketingové 

údaje 

▪ Informace 

o poloze 

a informace 

o cestě 

(s výjimkou 

případů, kdy 

zákon vyžaduje 

souhlas) 

▪ Údaje o provozu 

vozidla 

▪ Informace o 

zařízení 

▪ Údaje třetích stran 

▪ Protokolované 

informace 

▪ Informace 

protokolu volání 

▪ Informace 

protokolu aplikací 

▪ Data zabezpečení 

a ověřování 

▪ Veřejné zdroje dat 

Oprávněný 
obchodní  
zájem 
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▪ Abychom mohli uchovávat své záznamy, spravovat 

a udržovat naše služby, aplikace, webové stránky 

a funkce ve vozidle. 

▪ Abychom mohli podporovat vaše dotazy a veškeré další 

interní činnosti a administrativní účely (patří sem 

například odstraňování problémů, testování, podpora 

požadavků auditu a reakce na jakékoli vámi vznesené 

dotazy, včetně veškerých práv na ochranu osobních 

údajů, které můžete zmínit). 

 

Můžeme zaznamenávat hovory s vámi pro účely školení a 

zajišťování kvality a abychom přispěli k vyřešení sporů. 

o Podnikové akvizice a odprodeje 

o Agregace dat, analýza a profilování: 

Jak bylo uvedeno výše, budeme provádět činnosti průzkumu a 
analytiky za účelem formování marketingových strategií, 
dosažení lepšího porozumění našim zákazníkům a 
návštěvníkům; za účelem podpory reklamy na našich 
webových stránkách a k dalšímu vylepšování informací, 
funkčnosti a služeb poskytovaných na webových stránkách. 
Pokud použijeme výstup těchto aktivit pro profilování 
a marketingové účely přizpůsobené na míru, jak je rozvedeno 
níže, vyžádáme si váš souhlas.  

o Marketingová a propagační sdělení: 

▪ Můžeme vám zasílat marketingová sdělení, a to 

i elektronickými prostředky (např. e-mailem, textovými 

zprávami, digitálními nebo sociálními médii atd.), které se 

týkají produktů nebo služeb, je by vás mohly zajímat. 

▪ Můžeme také vaše údaje sdílet s naší sítí nezávislých 

třetích stran, a to pro účely zasílání marketingové 

komunikace, včetně zasílání elektronickými prostředky. 

▪ Soubory cookie můžeme používat pro marketingové 

účely přizpůsobené na míru (viz naše Zásady používání 

souborů cookie) 
o Použití informací o poloze pro výzkum a vývoj, agregace 

dat a údajů (tam, kde zákon vyžaduje souhlas s použitím 

neagregovaných/specifických údajů pro určování polohy) 

o Bezdrátově přenášené aktualizace softwaru 

▪ Za účelem nasazení bezdrátově přenášených aktualizací 

softwaru do vozidla v případech, kdy se tyto aktualizace 

netýkají služby, kterou jste si předplatili, nebo pokud jejich 

nasazení vyžaduje předchozí souhlas uživatele. 

Poznámka: Pokud vaše osobní údaje shromažďujeme se 

souhlasem pro jakýkoli z výše uvedených účelů, můžete kdykoli 

odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů naší společností. 

Podrobnější informace naleznete v části Odvolání 

souhlasuv oddíle 9 níže. Vaše právo odvolat souhlas nijak 

neovlivňuje zákonnost zpracování, které bylo provedeno před tímto 

odvoláním. 

▪ Odesílané 

informace 

▪ Informace 

o identifikačním 

čísle vozidla  

▪ Údaje o provozu 

vozidla 

▪ Údaje o poloze 

▪ Informace o cestě  

▪ Informace o stavu 

vozidla 

▪ Údaje třetích stran 

▪ Marketingové 

údaje 

 

Souhlas  

 

 

 
5. S KÝM MŮŽEME SDÍLET OSOBNÍ ÚDAJE 

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet (a můžeme obdržet informace o vás a všem vozidle od):  
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• S těmi třetími stranami, které je potřebují zpracovávat, včetně dodavatelů (viz další informace níže), 

s poskytovateli aplikací třetích stran, navigace a dalších funkcí a služeb souvisejících s vozidlem 

a službami spojenými s předplatným (včetně, mimo jiné, funkcí a služeb hlasového asistenta, 

finančních služeb, pojištění, záruky, leasingu nebo pronájmu), a poskytovatelů služeb InControl, 

abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, a monitorovat používání a výkonnost produktů 

a služeb, pro které máte oprávnění, k nimž jste se přihlásili nebo si je vyžádali, případně jsou vhodné 

pro vaše vozidlo – například služby InControl nebo služby dostupné pro vozidlo či aktualizace 

softwaru. 

• Chcete-li aktivovat služby a funkce dodavatelů třetích stran, může být nutné propojit účet InControl 

s vaším účtem třetí strany. Pokud se rozhodnete propojit své účty, můžeme sdílet určité odeslané 

informace, identifikační informace vozidla, informace o poloze, informace o cestě, informace 

o provozu vozidla, informace protokolu anebo informace o funkcích požadované poskytovatelem 

služeb třetí strany za účelem poskytnutí služby nebo funkce, kterou jste zvolili pro aktivaci. Informace 

o tom, jak služby zpracovávají osobní údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné 

třetí strany. 

• Abychom vám mohli poskytovat služby InControl: náš poskytovatel telematických služeb, 

záchranných a pohotovostních služeb, náš poskytovatel asistenčních služeb, náš poskytovatel služeb 

sledování odcizeného vozidla, místní úřady, náš poskytovatel hostovaných služeb, operátor či 

operátoři mobilní sítě pro služby InControl, náš poskytovatel(é) služeb anonymizované analytiky a náš 

poskytovatel(é) marketingových služeb. 

• Abychom mohli zpracovat vaše obnovení předplatného služeb InControl a dalších obnovení 

předplatných, je také nutné odhalit informace související s vaším předplatným služeb InControl 

našemu poskytovateli služeb online prodeje. Patří sem informace o identifikaci vozidla a osobní 

informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Využíváme třetí strany 

k zajišťování podpory našich administrativních oddělení, což nám umožňuje zpracovávat a přepínat 

objednávky předplatného služeb. Omezíme sdílení údajů pouze na rozsah, který je nezbytný 

k poskytování služby.  

•  S naší sítí prodejců, autorizovaných servisů a v příslušných případech sítí dovozců (dále pod 

souhrnným označením „prodejní síť“), abychom mohli splnit vaše požadavky na zboží, služby atd. 

a mohli jsme provádět vyhodnocení a školení, a zvyšovat kvalitu služeb, které dostáváte v rámci naší 

prodejní sítě. 

• Skupina společností Jaguar Land Rover dodržuje způsoby využití údajů, které jsou stanoveny v těchto 

Zásadách ochrany osobních údajů. 

• Třetí strany v případech, kdy prodáváme nebo kupujeme nějakou firmu nebo aktiva. 

• Máme-li povinnost odhalit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné nebo regulatorní 

povinnosti či požadavků, nebo do rozsahu odhalení přípustného podle platné legislativy nebo zákonné 

výjimky,(včetně, mimo jiné, odhalení pro účely soudního vyšetřování, získání právní rady nebo 

stanovení, uplatnění či ochrany zákonných práv, prevence nebo odhalení trestné činnosti, dopadení 

nebo stíhání osob páchajících trestné činy nebo pro účely ochrany národní bezpečnosti), nebo 
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abychom mohli vynutit dodržení těchto podmínek, prošetřit jejich skutečná či domnělá porušení nebo 

chránit práva, majetek a bezpečnost společnosti Jaguar Land Rover nebo jejích zákazníků. 

• Je-li vaše vozidlo ve vlastnictví, pořízeno v rámci leasingu nebo je spravováno firmou či jinou 

organizací, odhalíme informace o identifikaci vozidla třetí straně, aby mohla spravovat, obnovovat a 

rušit předplatná balíčku služeb InControl pro vozidla ve svém vozovém parku 

Máme zavedena ochranná opatření u našich poskytovatelů služeb, jejichž cílem je zajistit bezpečné 

uchovávání vašich údajů a jejich používání v souladu s účely stanovenými v těchto Zásadách ochrany 

osobních údajů. CHCI VĚDĚT VÍCE ... 

… o síti nezávislých třetích stran společnosti JLR ... 

Spolupracujeme s celou řadou nezávislých třetích stran na zajišťování služeb, jako je například naše prodejní 

síť, poskytovatelé úvěrových produktů a poskytovatelé produktů pro smluvní pronájmy.  Osobní údaje můžete 

těmto subjektům odesílat přímo vy (například pokud je telefonicky kontaktujete, zašlete jim e-mail nebo je 

kontaktujete prostřednictvím jejich webových stránek) nebo s nimi můžeme v příslušných případech sdílet 

osobní údaje, aby mohli poskytnout podporu pro vaše dotazy nebo jiné požadavky na služby. 

Tam, kde využíváte webové stránky společnosti Jaguar Land Rover k vyhledání nebo kontaktování naší 

prodejní sítě, poskytovatele úvěrových produktů nebo poskytovatele produktů pro smluvní pronájmy, jedná 

se (není-li uvedeno jinak) o nezávislé firmy a nikoli o společnosti ze skupiny Jaguar Land Rover. Ať je 

kontaktujete jakýmkoli způsobem (například jim zatelefonujete nebo zašlete e-mail) a při použití jejich 

webových stránek jim poskytnete jakékoli údaje, budou tyto údaje kontrolovány právě touto externí firmou, 

nikoli společností JLR. Máte-li otázky týkající se použití vašich osobních údajů třetími stranami (jako je 

například prodejce, dovozce, poskytovatel úvěrových produktů, poskytovatel produktů pro smluvní pronájmy 

nebo servis), doporučujeme vám, abyste se obrátili přímo na tyto třetí strany. 

Informace o nezávislých třetích stranách, s nimiž spolupracujeme:   

Údaje pro společnost Jaguar: 

• Naši prodejní síť lze obecně rozlišit pomocí funkce webových stránek „vyhledat prodejce“. Prodejce 

lze vyhledat podle názvu, umístění nebo PSČ. Kompletní seznam autorizovaných prodejců je 

k dispozici zde: https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

Údaje pro společnost Land Rover: 

• Naši prodejní síť lze obecně rozlišit pomocí funkce webových stránek „vyhledat prodejce“. Prodejce 

lze vyhledat podle názvu, umístění nebo PSČ. Kompletní seznam všech autorizovaných prodejců je 

k dispozici zde: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

… informace o dodavatelích ... 

Využíváme celou řadu dodavatelů služeb, kteří podporují naše podnikání. Tito poskytovatelé služeb mohou 

mít přístup do našich systémů a k našim datům, aby mohli poskytovat služby naší společnosti a ve vašem 

zastoupení: jedná se například o zpracovatele plateb, poskytovatele služeb informačních technologií, jako 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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jsou například hostingové nebo cloudové služby, služby podpory marketingu, analytiky a digitální reklamy, 

poskytovatele služeb technologií připojeného vozidla, včetně podpory obsahu pro vozidlo, služeb ověřování, 

služeb zákazníkům a řízení vztahů se zákazníky, specialisty na služby a systémy, služby správy nebo 

podpory a podporu analytiky webových stránek.  

… informace o společnostech skupiny JAGUAR LAND ROVER a o tom, jak mohou poskytovat 

podporu služeb ... 

My jako člen skupiny společností Tata můžeme těžit z výhod velké infrastruktury IT a odborných znalostí 

nacházejících se v naší rozsáhlé podnikové struktuře. To znamená, že vámi poskytnuté osobní údaje mohou 

být zpřístupněny členům skupiny společností pouze v případech potřebných pro účely služeb a údržby a 

podpory systémů, souhrnné analytiky, spojitosti podnikání, pro účely informačních technologií a 

administrativní účely. Jde například případy, kdy je potřeba podpora pro dotazy ohledně konkrétních 

webových stránek nebo zajištění technické podpory, která udržuje funkčnost webových stránek.  

… informace o veřejných orgánech, orgánech výkonné státní moci a regulačních úřadech ... 

Čas od času si mohou policie nebo jiné orgány výkonné státní moci a regulační úřady vyžádat osobní údaje, 

například pro účely prevence nebo odhalení trestné činnosti, dopadení nebo stíhání osob páchajících trestné 

činy.  

 

6. INFORMACE O MEZINÁRODNÍCH PŘEVODECH ÚDAJŮ.  

 

Údaje, které od vás shromažďujeme, budou uloženy ve Spojeném království (UK) a v Evropském 

hospodářském prostoru („EHP“) anebo v jiných zemích do té míry, která je pro nás nebo naše 

poskytovatele služeb povinná, abychom mohli zajišťovat služby ve vozidle a služby InControl. Údaje 

mohou být zpracovány osobami pracujícími mimo Spojené království a mimo oblast EHP, které pracují 

pro nás nebo pro některého z našich poskytovatelů služeb, včetně těch, kteří se podílejí na poskytování 

služeb InControl. V případech, kdy jsou osobní údaje sdíleny mimo Spojené království anebo mimo oblast 

EHP, používáme bezpečnostní opatření, a to ještě navíc k ochraně osobních údajů, která platí pro tyto 

převody údajů. Patří sem hodnocení vhodnosti předmětné třetí země, v případě potřeby použití 

modelových smluvních podmínek dle ustanovení Evropské komise (nebo v příslušných případech dle 

ustanovení platných ve Spojeném království), a vyhodnocení certifikace ochrany osobních údajů (tzv. 

program „Privacy Shield“) pro subjekty nacházející se v USA (v případech, kdy je to považováno za 

vhodný způsob převodu údajů).  

CHCI VĚDĚT VÍCE ... 

… o kontrolách vhodnosti, které má společnost JAGUAR LAND ROVER zavedeny pro mezinárodní 

převody údajů … 

Tam, kde se společnost JAGUAR LAND ROVER rozhodne sdílet osobní údaje se třetí stranou nacházející 

se mimo oblast EU, probíhá hodnocení následujících faktorů, které zkoumají vhodnost převodu údajů: 



 

 

INCONTROL    12 

• Mezinárodní kontroly identifikující existenci nebo absenci jakéhokoli platného rozhodnutí 

o vhodnosti vydaného Evropskou komisí. Máme skupinu společností a využíváme dodavatele 

nacházející se v zemích, které byly schváleny Evropskou komisí jako země, které mají zavedeny 

v zásadě ekvivalentní zákony na ochranu osobních údajů. Kompletní seznam těchto zemí k datu 

vydání těchto Zásad ochrany osobních údajů je následující: Andorra, Argentina, Faerské ostrovy, 

Guernsey, Izrael, Japonsko, Jersey, Kanada, Nový Zéland, Ostrov Man, Švýcarsko a Uruguay. 

(Program ochrany osobních údajů mezi EU-USA nazvaný „Privacy Shield“. je popsán níže.) Zde je 

uveden seznam a informace o ochranných opatřeních, která Evropská komise posuzovala: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Použití opatření, jako jsou kroky schválené Evropskou komisí, podporují vhodné převody 

osobních údajů. Máme také skupinu společností a využíváme dodavatele nacházející se v jiných 

zemích světa. Abychom mohli řídit ochranu údajů u těchto převodů, použijeme mechanizmy převodů 

schválené Evropskou komisí nebo ve Spojeném království, jako je například použití modelových 

smluvních ustanovení. Případně také provedeme hodnocení, zda je nám dodavatel schopen 

prokázat, že má zavedena závazná podniková pravidla. (Tím se myslí závazná podniková pravidla, 

jako je GDPR, tedy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – uznávaný mechanizmus ochrany 

údajů, který zajistí vhodné převody osobních údajů). Můžeme pracovat s dodavateli, kteří jsou 

schopni se prokázat certifikací v rámci programu ochrany osobních údajů „Privacy Shield“ 

v případech, kdy je to považováno za vhodný způsob převodu údajů. 

o Pro pochopení ochrany požadované Evropskou komisí ve schválených modelových 

smluvních ustanoveních lze zde nahlédnout do kopií těchto ustanovení: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Chcete-li zobrazit kompletní seznam závazných podnikových pravidel, použijte tento odkaz: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-

corporate-rules_en. 

o Kompletní seznam účastníků programu ochrany osobních údajů „Privacy Shield“ a informace 

o jejich certifikaci Privacy Shield jsou k dispozici zde: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE.  

Vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, jak bude potřeba k poskytování produktů a služeb, k jejichž 

odběru jste se přihlásili. Můžeme je také uchovávat za účelem splnění zákonných povinností, splnění 

závazků vyplývajících ze služeb nebo smluvních ustanovení, kvůli reagování na dotazy a řešení sporů, 

pro splnění našich oprávněných zájmů a prosazení našich práv.  

Ke kritériím používaným ke stanovení období uchovávání patří: platná smluvní ustanovení, zákonem 

daná omezovací období, platné regulatorní požadavky a oborové standardy. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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8. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VAŠICH INFORMACÍ 

Podnikneme všechna potřebná opatření, abychom zajistili bezpečné nakládání s vašimi údaji a jejich 

zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Od svých poskytovatelů služeb vyžadujeme, aby měli zavedena opatření pro zajištění bezpečnosti vašich 

informací. Tito poskytovatelé služeb budou moci přistupovat k vašim informacím pouze v souvislosti 

s poskytováním dohodnutých služeb. 

V případech, kdy jsme vám poskytli (nebo kdy jste si zvolili) heslo, které umožňuje přístup na webové 

stránky My InControl, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla vy sami. Žádáme vás, 

abyste své heslo s nikým nesdíleli. Přihlašovací údaje neukládáme do služeb třetích stran, ke kterým jste 

se rozhodli připojit, ale bezpečně uložíme pouze autorizační token. 

Bohužel, vzhledem k povaze internetu a telekomunikací není přenos informací prostřednictvím těchto 

kanálů naprosto bezpečný. Přestože uděláme pro ochranu vašich osobních údajů maximum, nemůžeme 

zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených přes internet. Jakýkoli takový přenos provádíte na vlastní 

riziko. Vaše informace budou uchovávány v bezpečném prostředí chráněném kombinovanými fyzickými 

a technickými opatřeními, jako jsou šifrovací technologie nebo systémy ověřování, abychom zabránili 

jakékoli ztrátě, zneužití, změně, odhalení, zničení, odcizení nebo neoprávněnému přístupu. Máte-li 

vozidlo s webovým prohlížečem, doporučuje se používat jej opatrně a otevírat pouze důvěryhodné 

webové stránky. 

9. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.  

Máte práva v souvislosti se svými osobními údaji. Patří k nim: odvolání souhlasu v případech, kdy jste jej 

udělili; informovanost a možnost přístupu k vašim osobním údajům; možnost opravy nebo doplnění 

nepřesných údajů a za určitých okolností omezení, vyžádání vymazání, námitka proti zpracování nebo 

vyžádání možnosti přenosu vašich osobních údajů do jiné organizace. 

Své osobní údaje, které uchováváme, můžete kdykoli aktualizovat prostřednictvím webové stránky My 

InControl nebo aplikace Remote.  

Snažíme se zajišťovat poskytování služeb zákazníkům na nejvyšší úrovni. Pokud se s námi potřebujete 

nebo chcete spojit z jakéhokoli důvodu souvisejícího s vašimi právy na ochranu osobních údajů, učiňte 

tak prostřednictvím e-mailových adres střediska vztahů se zákazníky uvedených níže a přidejte do 

záhlaví předmět, který informuje o souvislosti s vašimi právy na ochranu osobních údajů.  

• info5@jaguar.com nebo info3@jaguarlandrover.com 

Máte-li nějakou stížnost související s ochranou osobních údajů, kontaktujte přímo našeho zástupce pro 

ochranu osobních údajů na této e-mailové adrese: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Nejste-li spokojeni, 

můžete svou stížnost podat také subjektu vykonávajícímu dohled:  

Chcete-li se o těchto právech na ochranu osobních údajů dozvědět více, podívejte se do políčka „Chci 

vědět více“ níže.  

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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CHCI VĚDĚT VÍCE ... 

… o svých právech na ochranu osobních údajů subjektu ... 

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně souhlasu pro účely 

marketingové komunikaci elektronickými prostředky, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Stačí použít 

možnosti odhlášení odběru, které jsou k dispozici například v e-mailové marketingové komunikaci, kterou 

zasíláme.  

• Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, vznést námitku proti 

zpracování, vyžádat si opravy chyb, omezit nebo zastavit jejich zpracování nebo je odstranit. 

Požádáte-li nás o zastavení jejich zpracování, nebudeme vždy povinni vám vyhovět. V takovém 

případě vám vysvětlíme proč.  

• Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom vám poskytli osobní údaje v praktickém 

elektronickém formátu a převedli je třetí straně (právo na možnost přenosu údajů). Toto právo platí 

pouze za určitých okolností. V případech, kdy neplatí, vám vysvětlíme proč.   

… o tom, jak mohu kontaktovat dozorčí úřad Spojeného království…  

Úřad komisaře pro informace je dozorčí úřad, který reguluje osobní údaje ve Spojeném království. Úřad 

komisaře pro informace můžete kontaktovat jakýmkoli z těchto způsobů: 

• Návštěvou jeho webových stránek: www.ico.org.uk 

• Telefonicky na čísle 0303 123 1113 

nebo napište na následující adresu: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, 

Wilmslow SK9 5AF. 

 

10. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD 

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů se budou zobrazovat zde: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/CZE a 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/CZE.  Na webové stránce My 

InControl bude zveřejněno upozornění spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů. 

11. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN A ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky My InControl mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou spravovány 

jinými organizacemi mimo naši kontrolu. Tyto zásady ochrany osobních údajů, které právě čtete, pro 

uvedené jiné webové stránky neplatí. Doporučujeme vám tedy přečíst si prohlášení o ochraně osobních 

údajů příslušných stránek. Mějte prosím na paměti, že tyto zásady ochrany osobních údajů se obecně 

nevztahují na služby a webové stránky třetích stran, včetně těch, k nimž můžete přistupovat v souvislosti 

s používáním balíčku služeb InControl nebo během přihlášení k aplikacím či službám přímo, s využitím 

třetí strany. V těchto případech si prosím vyhledejte informace v příslušných zásadách ochrany osobních 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/CZE
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/CZE
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údajů této třetí strany. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy ochrany osobních údajů jiných 

webových stránek a aplikací (a to ani v případech, kdy k nim získáte přístup prostřednictvím odkazů 

poskytovaných naší společností). Odkazy na tyto webové stránky poskytujeme výhradně proto, abychom 

vám nabídli informace a pohodlí. V těchto konkrétních případech webových stránek odmítáme 

odpovědnost na jejich obsah, postupy ochrany osobních údajů a podmínky používání, a nevyjadřujeme 

žádnou podporu, neposkytujeme ujištění ani přísliby týkající se jejich přesnosti, obsahu nebo důkladnosti.  

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

Soubor cookie je řetězec informací obsahující pouze text, který webová stránka přenese do souboru cookie 

v prohlížeči na pevném disku vašeho počítače. Umožňuje webovým stránkám zapamatovat si vaši identitu. 

Soubory cookie pomáhají webovým stránkám uspořádat rychleji obsah tak, aby odpovídal vašim preferovaným 

zájmům – soubory cookie používá většina významných webových stránek. Soubory cookie samy o sobě 

nemohou sloužit k vaší identifikaci. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které daný soubor 

cookie pochází, dále dobu platnosti – „životnost“ souboru cookie a hodnotu, obvykle náhodně vygenerované 

jedinečné číslo. 

Používáme dva typy souborů cookie, jak je popsáno v níže uvedených tabulkách.  

• Relační soubory cookie, což jsou dočasné soubory cookie uložené v souboru cookie prohlížeče do 

doby, než webovou stránku opustíte. 

• Trvalé soubory cookie, které zůstávají uložené v souboru cookie prohlížeče mnohem delší dobu 

(tato doba však závisí na životnosti daného souboru cookie). 

Relační soubory cookie slouží k následujícím účelům: 

• K umožnění předání informací mezi jednotlivými stránkami našeho webu tak, abyste nemuseli 

opakovaně zadávat stejné informace a 

• V rámci registrace za účelem umožnění přístupu k uloženým informacím. 

Trvalé soubory cookie slouží k následujícím účelům: 

• Umožňují nám jedinečně vás identifikovat jako návštěvníka (pomocí čísla, nelze vás identifikovat 

osobně) při vaší další návštěvě našich webových stránek;  

• Umožňují nám přizpůsobit obsah nebo reklamy tak, aby odpovídaly vašim preferovaným zájmům, 

nebo předejít opakovanému zobrazování stejných reklam a 

• K sestavování anonymních souhrnných statistických údajů, které nám umožňují posoudit využívání 

našich webových stránek návštěvníky a zdokonalovat nám strukturu našeho webu. Tímto způsobem 

vás nemůžeme identifikovat osobně. 
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Webová stránka My InControl 

Webové stránky My InControl a InControl využívají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů 

webových stránek My InControl. To nám pomáhá nabízet vám kvalitní zkušenosti, když využíváte služby 

InControl, a také to přispívá k vylepšování kvality služeb InControl jako takových.  

Soubory cookie máte možnost přijmout nebo odmítnout úpravou nastavení v prohlížeči. Pokud však soubory 

cookie zakážete, nebudete pravděpodobně moci používat všechny interaktivní funkce našich služeb. 

Níže je uveden seznam nejdůležitějších souborů cookie, které používáme na webových stránkách My InControl, 

a účel jejich použití. 

Název souboru cookie 

Typ 

souboru 

cookie 

Účel souboru cookie 

Trvání 

cookieInfoShownDealer Trvalý  Tento soubor cookie ukládá informace týkající 

se předložení zásad používání souborů cookie 

vaší osobě.   

2 kalendářní 

měsíce od první 

interakce 

s webovou 

stránkou. 

JSESSIONID Relace V rámci relace používání webové stránky tento 

soubor cookie dočasně ukládá vámi zadané 

informace, aby zajistil funkčnost některých 

vlastností webových stránek, když mezi nimi 

procházíte.  

30 minut po použití 

webové stránky. 

cookieInfoShown Trvalý Tento soubor cookie ukládá informace týkající 

se předložení zásad používání souborů cookie 

vaší osobě.  

1 kalendářní rok od 

první interakce 

s webovou 

stránkou. 

jlr-remember-me Trvalý Tento soubor cookie se použije pouze 

v případě, že si zvolte možnost, kdy si portál 

zapamatuje vaše přihlašovací údaje. V souboru 

je uložen token sloužící k identifikaci vaší 

osoby. 

Během vašeho 

používání webové 

stránky od první 

interakce 

s webovou 

stránkou. 

jlr-remember-me-login-

name 

Trvalý Tento soubor cookie se použije pouze 

v případě, že si zvolte možnost, kdy si portál 

zapamatuje vaše přihlašovací údaje. Je v něm 

uloženo vaše uživatelské jméno sloužící 

k identifikaci. 

Během vašeho 

používání webové 

stránky od první 

interakce 

s webovou 

stránkou. 
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jlr-selected-locale Trvalý Tento soubor cookie obsahuje uloženou 

předvolbu jazyka, v němž chcete portál 

zobrazit. 

Během vašeho 

používání webové 

stránky od první 

interakce 

s webovou 

stránkou. 

Google Analytics Trvalý Webovou analýzu Google Analytics používáme 

k sestavování anonymních souhrnných 

statistických údajů, které nám umožňují 

posoudit využívání našich webových stránek 

návštěvníky a zdokonalovat nám strukturu 

našeho webu. Tyto údaje neumožňují vaši 

identifikaci jako jednotlivce. Další informace 

naleznete na webové stránce 

www.google.com/policies/privacy/partners a 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

2 kalendářní roky od 

vaší interakce 

s webovou 

stránkou. 

Všechny soubory cookie z webové stránky My InControl můžete odstranit a zablokovat, pokud ve své prohlížeči 

aktivujete nastavení, které vám umožní odmítnout nastavení některých nebo všech souborů cookie. Pokud 

zablokujete soubory cookie pomocí nastavení prohlížeče, pravděpodobně zjistíte, že některé prvky webové 

stránky nepracují správně.  

Informační a zábavní systém Pivi 

Informační a zábavní systém Pivi používá analytické nástroje (včetně souborů cookie první strany), které 

pomáhají porozumět vašemu používání a pomáhají nám zlepšovat a identifikovat problémy s funkcemi systému 

Pivi Pro. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout změnou nastavení v informačním a zábavním 

systému Pivi. Výběr můžete kdykoli změnit v nastavení vozidla. 

Níže je uveden seznam nejdůležitějších souborů cookie, které používáme, a účel jejich použití. 

Název souboru 

cookie 

Typ 

souboru 

cookie 

Účel Trvání 

fs_uid Trvalý Tento soubor cookie je uložen mimo 

vozidlo a používá se ke sledování 

identifikace uživatele 

Platnost vyprší 1 rok po prvním 

použití povolené aplikace. 

fs_session Relace Tento soubor cookie ukládá informace 

o relaci pro analýzu 

Platnost vyprší 30 dní po 

prvním použití povolené 

aplikace. 

fs_csrftoken Trvalý Tento soubor cookie ukládá identifikační 

token 

Platnost vyprší 30 dní po 

prvním použití povolené 

aplikace. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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fs_trusted_device Trvalý Tento soubor cookie obsahuje informace 

o zařízení systému Pivi pro navázání 

zabezpečeného spojení 

Platnost vyprší 60 dní po 

prvním použití povolené 

aplikace. 

fs_last_activity Trvalý Tento soubor cookie ukládá informace 

o aktuální relaci, aby vám pomohl 

s vypršením času relace. 

Platnost vyprší, když se funkce 

zavře. 

 

Analýza aplikací 

V našich aplikacích využíváme analytické nástroje, včetně webové analýzy Google Analytics. Slouží 

k sestavování anonymních souhrnných statistických údajů, které nám umožňují pochopit, jak zákazníci 

využívají naše aplikace, a pomáhají nám s jejich zlepšováním. To zahrnuje protokolování pádů a selhání 

aplikace pro účely zajištění kvality a použití aplikace v případě problému s vozidlem, jako je srážka nebo 

zastavení. 

Tyto údaje neumožňují vaši identifikaci jako jednotlivce. Další informace naleznete na webové stránce 

www.google.com/policies/privacy/partners. 

Webovou analýzu Google Analytics v aplikacích můžete deaktivovat prostřednictvím nastavení svého účtu. 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners

