
Zásady ochrany osobných údajov služby InControl 
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ČO NÁJDETE V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Jaguar Land Rover je jedným z popredných výrobcov luxusných automobilov. Inovácia a dizajn 

prinášajú našim zákazníkom zážitky, ktoré neprestanú milovať do konca života – splnia a dokonca i prekonajú 

ich potreby a očakávania. Kvalita a výnimočnosť sú našimi poznávacími znakmi. Starostlivosť o našich 

zákazníkov je prvoradá.  

Rešpektujeme súkromie každej osoby, ktorej informácie spracúvame. Tieto zásady ochrany osobných údajov 

vysvetľujú, ako používame osobné údaje, ktoré od vás získame na základe vášho používania služieb My 

InControl, našich vozidiel (ďalej v týchto zásadách uvádzané ako „vozidlá“), produktov a služieb, a obsahujú aj 

informácie o vašich právach týkajúcich sa ochrany údajov.  

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV 

1. INFORMÁCIE Oˆ  PREVÁDZKOVATEĽOVI ÚDAJOV: KTO SME A AKO NÁS KONTAKTOVAŤ 

Kto sme: Keď v týchto zásadách ochrany osobných údajov používame označenie „Jaguar Land Rover“, 

„JLR“, „my“ alebo „náš“ v príslušnom tvare, hovoríme o prevádzkovateľovi údajov: spoločnosti Jaguar 

Land Rover Limited so sídlom na adrese: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Anglicko, 

a s registračným číslom: 1672070.  

Ak chcete získať ďalšie informácie o skupine Jaguar Land Rover, prečítajte si informácie uvedené v poli 

„Chcem vedieť viac“ nižšie. 

Kontaktné údaje centra pre vzťahy so zákazníkmi: Všetky otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany 

osobných údajov alebo súvisiacich produktov a služieb nám adresujte prostredníctvom tejto e-mailovej 

adresy: jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com. 

CHCEM VEDIEŤ VIAC… 

… o skupine JAGUAR LAND ROVER … 

 Spoločnosť Jaguar Land Rover je súčasťou skupiny spoločností, ktorých materskou spoločnosťou je Jaguar 

Land Rover Automotive plc. Ďalšie firemné informácie o spoločnosti Jaguar Land Rover nájdete na našej 

webovej stránke: https://www.jaguarlandrover.com/.  

Spoločnosť Jaguar Land Rover je súčasťou skupiny Tata. Ďalšie informácie o skupine Tata a spoločnostiach 

tejto skupiny možno nájsť na týchto adresách: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust 

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

 

2. NA ČO SA VZŤAHUJÚ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

• Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vaše používanie: 
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o „aplikácie InControl Remote“ (ďalej len „aplikácia“), ktorú ste si stiahli z internetového 

obchodu do svojho smartfónu alebo prenosného zariadenia (spolu ďalej len „zariadenie“) 

a ktorá vám umožňuje používať funkcie „Remote Essentials“ a v závislosti od predplatného aj 

funkcie „Remote/Remote Premium“; 

o „aplikácie Remote Park Assist“, ktorú ste si stiahli z internetového obchodu a ktorá vám 

umožňuje používať funkcie „Remote Park Assist“; 

o webovej stránky My InControl, z ktorej máte prístup k svojmu účtu v službách InControl a z 

ktorej pristupujete k niektorým službám InControl; 

o ktorejkoľvek z nasledujúcich služieb „InControl“ (v závislosti od modelu vášho vozidla 

a predplatného): i) služby poskytované prostredníctvom aplikácií InControl Remote a Remote 

Park Assist a webovej lokality My InControl; ii) služby tiesňového volania „SOS Emergency 

Call“; iii) asistenčné služby „Optimised Roadside Assistance“; iv) služby „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro“ a v) akékoľvek prepojené aplikácie a služby alebo aplikácie 

a služby dostupné v rámci InControl (ďalej len „služby InControl“); 

o informačno-zábavný systém, vrátane funkcií InControl Touch Pro a Pivi Pro; (pojem „funkcie“ v 

týchto zásadách ochrany osobných údajov platí pre vozidlá vybavené funkciami InControl 

TouchPro alebo Pivi Pro a vzťahuje sa na informačno-zábavný systém, súvisiace služby a 

funkcie aktualizácie softvéru ako aj služby „Live“ (vrátane softvéru, všetkých obrázkov, textov, 

údajov a iného obsahu, ktoré tvoria súčasť týchto funkcií alebo s nimi súvisia) a  

o ďalšie prepojené systémy a služby vozidla. 

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích 

strán, na ktoré môžete vstupovať v súvislosti s používaním služieb InControl ani na iné účely, ani na 

služby alebo funkcie, na ktorých odber ste sa prihlásili priamo u tretej strany. V takom prípade sa 

oboznámte so zásadami ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú základ spracúvania údajov (vrátane akýchkoľvek 

osobných údajov), ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytnete, po použití webovej 

stránky My InControl alebo našich vozidiel, produktov a služieb opísaných v 2. časti. Pozorne si ich 

prečítajte a oboznámte sa s našimi postupmi týkajúcimi sa zhromažďovania dát a osobných údajov a 

zaobchádzania s nimi.  

Upozorňujeme, že je vašou povinnosťou upozorniť všetkých spolucestujúcich a ľudí, ktorým dovolíte 

používať vaše vozidlo, informačno-zábavný systém a/alebo služby InControl, o postupoch ochrany 

osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov (vrátane spôsobov, ktorými 

môžeme zhromažďovať a používať údaje z vozidla a údaje, ktoré sa týkajú používateľov vozidla).  

3. TYPY INFORMÁCIÍ, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME 

Zhromažďovať a spracúvať môžeme nasledujúce informácie o vás a/alebo o vašom vozidle: 



 

 

• Odoslané informácie: informácie, ktoré poskytnete vyplnením online formulárov počas vytvárania 

účtu služieb InControl alebo pri používaní webovej lokality My InControl a služieb InControl, 

prostredníctvom používania informačno-zábavného systému vozidla a jeho funkcií, informácie, ktoré 

by ste nám mohli iným spôsobom poskytnúť priamo (napríklad pri komunikácii s nami prostredníctvom 

telefónu, e-mailu alebo niektorého formulára na webovej lokalite My InControl), alebo informácie, ktoré 

vo vašom mene poskytne autorizovaný predajca (od ktorého ste si zakúpili alebo prenajali vozidlo) pri 

zakladaní účtu služieb InControl alebo inak v súvislosti s akoukoľvek inou komunikáciou s vami alebo 

v nadväznosti na ňu. Tieto informácie budú závisieť od povahy vašich akcií, môžu však zahŕňať vaše 

meno, adresu, telefónne číslo (vrátane čísla smartfónu), e-mailovú adresu, jazykové predvoľby, heslo 

a PIN kódy pre účet služieb InControl, nastavenia a predvoľby informačno-zábavného systému vozidla 

a informácie o preferovaných autorizovaných predajcoch. 

• Doplňujúce informácie: 

o v prípade, že nás budete kontaktovať, môžeme si uchovať záznam tejto korešpondencie a 

o podrobné informácie o transakciách vykonaných prostredníctvom webovej stránky My 

InControl. 

• Informácie o zariadení (vrátane polohy): Môžeme zhromažďovať informácie o zariadení alebo 

akomkoľvek počítači, ktoré ste použili na prístup k našim webovým lokalitám alebo na stiahnutie kópie 

aplikácie InControl Remote alebo Remote Park Assist do svojho zariadenia (smartfónu), vrátane 

operačného systému a jeho typu, modelu a verzie, jedinečného identifikátora inštalácie aplikácie 

InControl Remote alebo Remote Park Assist, miestnych nastavení zariadenia a kódu krajiny. Aplikácia 

InControl Remote môže zhromažďovať aj informácie o umiestnení vášho zariadenia a tokeny a 

používateľské meno na identifikáciu. Tieto informácie nám však nebudú poskytnuté. K súhlasom, 

ktoré poskytujete pri sťahovaní aplikácie InControl Remote, patrí aj súhlas s použitím údajov systému 

GPS alebo údajov o polohe pre služby aplikácie vrátane informácií z máp. Prístup k údajom o polohe 

vášho zariadenia alebo ich zhromažďovanie môžete obmedziť tak, že zakážete funkcie zisťovania 

polohy vášho zariadenia alebo funkcie zariadenia, ktoré si vyžadujú informácie o polohe, nebudete 

používať.  Upozorňujeme však, že to môže mať vplyv na služby aplikácie, ktoré máte k dispozícii. 

Naše aplikácie vám môžu ponúknuť možnosť povoliť používanie technológie snímania odtlačku prsta 

alebo sietnice vášho zariadenia v záujme overenia vašej identity v aplikácii. V takýchto prípadoch 

nebudeme zhromažďovať informácie zo skenu vášho odtlačku prsta alebo sietnice a z vášho 

zariadenia prijmeme iba potvrdenie, že overenie bolo úspešné. Ďalšie informácie o údajoch 

zariadenia, automatizovanom zhromažďovaní údajov a súboroch „cookie“ nájdete v našich zásadách 

týkajúcich sa súborov „cookie“ nižšie. 

• Identifikačné údaje vozidla: informácie o vozidle (vozidlách), ktoré ste si zaregistrovali v službách 

InControl, alebo informácie o inom vozidle, o ktorom iným spôsobom vieme, že je s vami prepojené 

(napr. cez predajcu), vrátane identifikačného čísla vozidla (VIN), značky, modelu, modelového roka, 

funkcií, EČV, dátumu nákupu alebo prenájmu a autorizovaného predajcu, u ktorého ste vozidlo kúpili 

alebo prenajali.  

• Informácie o polohe: Aby sme vám mohli poskytovať služby InControl, je potrebné, aby sme my 

a naši poskytovatelia služieb používali údaje o polohe odosielané z vášho vozidla vrátane informácií 



 

 

o poslednom mieste parkovania. V rámci funkcie „sledovanie trasy“ („Trasy“), ktorá je súčasťou 

služieb systému InControl, budeme kedykoľvek zhromažďovať a spracúvať aj ďalšie informácie o 

polohe vozidla. Informácie, ktoré budeme zhromažďovať a spracúvať v rámci tejto funkcie, sú 

uvedené ďalej v časti „Informácie o trase“. Poloha posledného zaparkovania vozidla sa vždy 

monitoruje a počas doby prijímania služieb InControl jej monitorovanie nemožno vypnúť. Položku 

trasy však môžete kedykoľvek vypnúť prostredníctvom webovej stránky My InControl a aplikácie 

InControl Remote. Ak je však aktivovaná funkcia tiesňového volania „SOS Emergency Call“, 

optimalizovanej pomoci „Optimized Assistance“ alebo funkcia bezpečného sledovania „InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro“, údaje o polohe vozidla v reálnom čase sa aktivujú automaticky 

pri vzniku príslušného spúšťača (napríklad pri odťahovaní vozidla, keď auto nie je naštartované, pri 

pohybe, ktorý spustí funkciu „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ alebo pri použití airbagov 

vo vašom vozidle) a budú zaslané príslušnému poskytovateľovi služieb a/alebo záchranným zložkám 

(podľa potreby), aj keď ste funkciu „Trasy“ vypli. Všetky informácie o príslušných spúšťačoch nájdete 

v príručke k vozidlu. Informácie o polohe sú takisto potrebné (oddelené od funkcie „Informácie 

o trase“) na využitie určitých služieb InControl a funkčnosti funkcií vrátane: určenia polohy vášho 

vozidla na mape a získania navigácie pri pešom približovaní k vozidlu, ako aj vyhľadania vozidla na 

plnom parkovisku pomocou funkcie pípnutia a bliknutia. Aj v prípade, že ste neaktivovali svoj účet 

v službách InControl, vozidlo môže automaticky uskutočniť tiesňové volanie pomocou 

obmedzenej funkcie tiesňového volania alebo môžete prostredníctvom obmedzenej funkcie 

tiesňového volania manuálne aktivovať hlasový hovor so záchrannými zložkami. Pri takomto 

hovore môže dôjsť k prenosu informácií vrátane polohy vozidla, času a identifikátora vozidla 

nám a/alebo našim poskytovateľom záchranných služieb, ako sa opisuje v príručke k vášmu 

vozidlu, ktorú nájdete tu: https://www.ownerinfo.jaguar.com 

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

• Informácie o trase: informácie o trase odoslané z vášho vozidla vrátane údajov o prejdenej 

vzdialenosti, o polohe v reálnom čase a o trvaní jazdy, priemernej rýchlosti a údaje o palivovej 

účinnosti na trase. Ako je uvedené vyššie, funkciu „Trasy“ môžete vypnúť prostredníctvom webovej 

stránky My InControl a aplikácie InControl Remote. Zabránite tak odosielaniu vyššie uvedených 

informácií z vozidla (s výnimkou poslednej polohy zaparkovania). Ako je uvedené vyššie, v prípade 

aktivácie funkcie tiesňového volania „SOS Emergency Call“, funkcie optimalizovanej pomoci na ceste 

„Optimised Roadside Assistance“ alebo funkcie „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ sa 

údaje o polohe vozidla odosielajú príslušnému poskytovateľovi služieb a/alebo záchranným zložkám 

(v prípade potreby) aj v prípade, keď máte možnosť „Trasy“ vypnutú.  

• Informácie denníka hlasových údajov: Hlasové údaje a odoslané údaje, ktoré sú zdieľané s našimi 

poskytovateľmi hlasových služieb, aby bolo možné reagovať na vaše hlasové príkazy, môžu zahŕňať 

nasledujúce položky: zvukové súbory, súvisiace prepisy a súbory denníkov. 

• Informácie o prevádzke vozidla: patria k nim technické údaje, ktoré sa týkajú vozidla ako výrobku 

vrátane údajov o dieloch vozidla (napr. sériové číslo, verzia softvéru); kvality a údržby vozidla (napr. 

diagnostické kódy problémov); informácie o tom, že vozidlo bolo zapojené do nehody, napríklad 

o tom, že došlo k aktivácii airbagov alebo snímačov, ako aj informácie o prevádzke vozidla počas 

každodenného používania, a to okrem iného vrátane informácií o množstve paliva, dojazde, stave 

počítadla najazdených kilometrov, počte kilometrov do plánovanej servisnej prehliadky, stave hladiny 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
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chladiacej kvapaliny, stave hladiny kvapaliny do ostrekovačov, stave brzdovej kvapaliny, opotrebovaní 

brzdových doštičiek, tlaku v pneumatikách, poruche snímača tlaku v pneumatikách, poruche motora, 

stave hladiny oleja, stave dverí a okien, zapnutí bezpečnostných pásov, a informácií zo snímačov, 

napríklad snímačov vo vozidle, na volante, alebo informácií z kamery vrátane informácií o otvorení 

kabíny, otvorení kufra, otvorení kapoty, akumulátore vrátane napätia, emisiách a aktivácii alebo 

zvukovej signalizácii alarmu.  

• Informácie denníka: Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov označujú „informácie 

denníka“ súbory denníkov so zoznamom krokov alebo požiadaviek, ktoré boli zaslané do našich 

systémov v súvislosti s používaním informačno-zábavného systému a jeho funkcií a služieb InControl. 

Automaticky budeme zhromažďovať a ukladať údaje, ktoré sa týkajú volaní v rámci služby tiesňového 

volania „SOS Emergency Call“ a asistenčnej služby „Optimised Roadside Assistance“ uskutočnených 

z vozidla (vrátane dátumu, trvania, obsahu hovoru a počtu uskutočnených hovorov) („Informácie 

denníka hovorov“), pričom použitie týchto údajov je podrobne opísané nižšie. Keď pristupujete na 

webovú lokalitu My InControl, používate informačno-zábavný systém alebo funkcie, pripájate SIM 

kartu alebo párujete zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať a uchovávať určité informácie 

v denníkoch serverov, a to okrem iného vrátane adries internetového protokolu (IP), poskytovateľa 

internetových služieb (ISP), údajov o postupnosti kliknutí, o type prehliadača a jazyku, zobrazených 

a opustených stránkach a dátumových alebo časových pečiatkach (ďalej len „informácie denníkov 

webovej lokality“). Môžeme tiež zhromažďovať a ukladať informácie týkajúce sa vášho používania 

služieb v rámci aplikácie InControl Remote a správ o stave vozidla odoslaných z vášho vozidla do 

aplikácie InControl Remote („informácie denníkov aplikácie“) a informácie týkajúce sa vášho 

používania informačno-zábavného systému, vloženej SIM karty alebo spárovaného zariadenia 

(„informácie o zariadení“).   

• Bezpečnostné overenie: Identifikačné údaje vozidla a tokeny na overenie totožnosti. 

• Informácie o funkciách: informácie špecifické pre funkcie, napríklad obľúbené položky, poznámky, 

médiá a informácie, ktoré chcete odosielať do používaných funkcií; informácie o využívaní obsahu 

informačného kanála; nastavenia používateľa, napríklad aktivácia funkcie zapamätania; 

bezpečnostné autentifikačné údaje; lokalizačné údaje, napr. časové pásmo, jazyk a krajina; značka 

a model vozidla, ako aj relevantné informácie denníka. 

• Funkcie zapamätania a zapamätania kódu PIN: Pri niektorých funkciách balíka služieb InControl 

môže byť vaše vozidlo vybavené funkciou zapamätania alebo zapamätania kódu PIN. Ak si túto 

funkciu aktivujete, umožní vám zachovať automatické prihlásenie vo vozidle, aby ste mali pohodlnejší 

prístup k funkciám. Upozorňujeme, že keď je táto funkcia aktívna, akákoľvek iná osoba, ktorá používa 

vozidlo, môže získať prístup k vašim uloženým nastaveniam, funkciám a osobným údajom vo vozidle 

a môže vo vozidle využívať služby InControl, ako keby ste to boli vy. Ak nechcete, aby ostatní 

používatelia mali prístup k týmto informáciám, je vašou povinnosťou zabezpečiť zakázanie funkcie 

zapamätania „remember me“ alebo „remember Pin“ a odhlásiť sa z príslušných funkcií. 

• Marketingové údaje: Po primeranom upozornení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi na 

ochranu údajov môžeme priamo od vás, od predajcov alebo iných partnerov, ktorí sú tretími stranami, 

získať vaše kontaktné údaje, marketingové preferencie alebo iné informácie. Máte právo požiadať 



 

 

nás, aby sme vaše osobné údaje nepoužívali na marketingové účely. Ďalšie informácie o právach na 

ochranu údajov nájdete nižšie v časti 9 (Vaše práva na ochranu údajov). 

• Verejné zdroje údajov: Verejné zdroje údajov môžeme používať napríklad na podporu funkcií alebo 

služieb (napr. na podporu overenia alebo kontroly podvodov) a/alebo na zaistenie presnosti údajov, 

ktoré uchovávame. V spolupráci s vládnou agentúrou DVLA (Dopravný inšpektorát) môžeme 

napríklad z času na čas skontrolovať aktuálnosť našich informácií o vlastníkovi vozidla. 

• Údaje od tretích strán: Údaje od tretích strán môžeme prijímať spôsobmi opísanými v časti 5 nižšie. 

• Funkcie informačno-zábavného systému a aktualizácie softvéru: Uchovávané údaje (napríklad 

číslo VIN) môžeme použiť na zaznamenanie preferencií, podporu pri poskytovaní aktualizácií softvéru 

a na riešenie otázok a nevyhnutných obchodných požiadaviek súvisiacich s poskytovaním aktualizácií 

softvéru.   

• Údaje aplikácie Remote Park Assist: Aplikácia Remote Park Assist využíva pripojenie Wi-Fi medzi 

zariadením a vozidlom. Pri ovládaní vozidla sa signály spracúvajú len v hardvéri vozidla a 

neodosielajú sa na naše koncové servery. Pri prihlasovaní do aplikácie Remote Park Assist vás 

požiadame o vaše prihlasovacie údaje účtu InControl a PIN. To nám umožní overiť, či máte platný 

účet InControl, a po spárovaní vozidla so zariadením zobraziť určité údaje o vašom vozidle v aplikácii 

Remote Park Assist. 

Upozorňujeme, že odoslané údaje môžeme priradiť k ďalším informáciám opísaným vyššie. V takom prípade 

budeme so spojenými informáciami zaobchádzať ako s osobnými údajmi (pokiaľ budú spojené) v súlade s 

týmito zásadami o ochrane osobných údajov. 

4. AKO POUŽÍVAME ÚDAJE O VOZIDLE A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE  

 

Údaje o vozidle a osobné údaje používame na spravovanie a vybavovanie servisných požiadaviek 

a žiadostí o informácie, na pochopenie spôsobu používania služieb, vozidla a aplikácie, na účely 

interného výskumu a vývoja a na zefektívňovanie produktov a služieb. Ďalšie informácie o spracovaní a 

o relevantných právnych dôvodoch nájdete v poli „Chcem vedieť viac“ nižšie. 

CHCEM VEDIEŤ VIAC… 

Hlavné spôsoby použitia vašich osobných údajov a právne dôvody, ktorých sa pri tomto použití držíme, sú 

nasledujúce:   

Aktivity, ktoré môžu vyžadovať zhromažďovanie 

osobných údajov alebo ich spracovanie: 

Typy informácií, ktoré 

spracúvame: 

Uplatniteľné právne  

dôvody: 

o Právne požiadavky odvetvia, ako napríklad: 

▪ Záchranné služby (eCall), kde to je právne 

nariadené. 

▪ Zachovanie funkcií a služieb kybernetickej 

bezpečnosti a ochrany (vrátane prostredníctvom 

vydania softvéru cez bezdrôtové aktualizácie). 

▪ Komunikácia alebo zdieľanie údajov z vozidla s 

príslušnými orgánmi v súlade s právnymi 

nariadeniami.  

▪ Odoslané informácie 

▪ Informácie o 

identifikácii vozidla 

▪ Informácie o polohe 

▪ Informácie o ceste 

▪ Informácie o 

prevádzke vozidla 

▪ Informácie denníka  

Právne záväzky 



 

 

o Oznámenie naliehavých upozornení týkajúcich sa 

bezpečnosti alebo stiahnutia produktov z trhu 

o Riadenie právnych a regulačných požiadaviek 

alebo právnych nárokov vrátane na nasledujúce 

účely: 

▪ Na zaistenie súladu s našimi zákonnými 

povinnosťami alebo právami.  

▪ Na predchádzanie/odhaľovanie trestnej činnosti 

(vrátane prípadnej pomoci vládnej agentúre 

HMRC, daňovým úradom či orgánom činným v 

trestnom konaní, ako je polícia a dopravný 

inšpektorát, alebo akémukoľvek inému 

verejnému orgánu a orgánu vyšetrujúcemu 

trestné činnosti, či na ochranu národnej 

bezpečnosti). 

▪ Údaje z verejných 

zdrojov 

▪ Údaje tretích strán 

▪ Informácie o 

zariadení  

o Nastavenie a prevádzka funkcií a služieb vozidla 

(vrátane prostredníctvom poskytovateľov funkcií 

tretích strán): 

Upozorňujeme zvlášť na nasledujúce skutočnosti: 
▪ Informácie o polohe budú spracované podľa 

potreby na poskytovanie funkcií a služieb 

založených na polohe, ktoré ste si registrovali 

alebo vyžiadali.  

▪ Informácie denníka hlasových údajov budú 

spracované a zdieľané s relevantnými 

poskytovateľmi služieb výhradne na účely 

prevádzky funkcií a služieb aktivovaných 

hlasom.  

o Údržba funkcií a služieb (vrátane prostredníctvom 

vydania softvéru cez bezdrôtové aktualizácie): 

▪ Identifikácia režimov zlyhania, opráv chýb a 

diagnostických a prognostických problémov. 

▪ Riešenie problémov, otázok a sťažností (vrátane 

riadenia problémov súvisiacich so zárukou). 

o Zabezpečenie siete a informácií: 

▪ Na udržiavanie našej siete, zabezpečenie 

informácií platformy a vo všeobecnosti na 

ochranu vašich informácií pred stratou, 

poškodením, krádežou alebo neoprávneným 

prístupom.  

▪ Údaje na overenie totožnosti sa používajú na 

prihlásenie do vášho účtu, na zaistenie 

bezpečnosti pri používaní funkcií a na prevenciu 

neoprávneného prístupu. Tieto informácie si naši 

poskytovatelia bezpečnostných autentifikačných 

a hostingových služieb automaticky odovzdávajú 

medzi sebou, aby mohli overiť vašu identitu a 

zabrániť neoprávnenému použitiu našich služieb, 

vrátane služieb InControl. 

o Servisná zmluva a komunikácia súvisiaca s 

predplatným 

o Uchovávanie záznamov a všeobecná správa 

zmlúv/služieb 

▪ Odoslané informácie 

▪ Informácie o 

identifikácii vozidla  

▪ Informácie o polohe 

▪ Informácie o ceste  

▪ Informácie denníka 

hlasových údajov 

▪ Informácie o 

prevádzke vozidla  

▪ Informácie denníka  

▪ Informácie o 

funkciách 

▪ Údaje z verejných 

zdrojov  

▪ Údaje tretích strán 

▪ Informácie o 

bezpečnosti a 

overení 

▪ Funkcie „Remember 

me“ a „Remember 

Pin“ 

 

Zmluva 

o Odpovedanie na otázky zákazníkov a riešenie 

problémov (pred alebo po uzavretí zmluvy)   

▪ Na interné aktivity a administratívne účely 

(zahŕňa to napríklad riešenie problémov, 

testovanie, podporu požiadaviek na audit, 

preskúmanie možných zneužití a odpovedanie 

▪ Odoslané informácie  

▪ Informácie o 

identifikácii vozidla 

▪ Marketingové údaje 

▪ Informácie o polohe a 

informácie o ceste 

(okrem prípadov, 

Oprávnený obchodný  
záujem 



 

 

na akékoľvek vaše požiadavky) a podporu 

vašich otázok. 

▪ Hovory s vami môžeme zaznamenávať na účely 
školení a zvýšenia kvality a na uľahčenie 
riešenia sporov. 

o Komunikácia súvisiaca so výrobkom/funkciami 

zákazníka (ak nie sú marketingového alebo 

propagačného charakteru, napríklad 

poskytovanie aktualizácií týkajúcich sa 

zmluvných služieb a funkcií) 

o Upozornenia na stav vozidla: 

▪ Na komunikáciu s vami týkajúcu sa stavu 

konkrétnych upozornení na stav vo vašom 

vozidle. 

o Marketingová a propagačná komunikácia (ak inak 

nevyžadujú súhlas), ako napríklad: 

▪ marketingová a propagačná komunikácia poštou 

alebo telefónom; 

▪ marketing v digitálnych alebo sociálnych 

médiách, ak nie je individuálne zacielený; 

▪ ponuky na obnovenie servisnej zmluvy a 

predplatného vašich existujúcich služieb; 

▪ marketingová a propagačná komunikácia 

súvisiaca s podobnými výrobkami a službami, 

okrem prípadov, kedy ste sa odhlásili z prijímania 
takejto komunikácie.  

o Výskum a vývoj, agregácia a analýza údajov: 

Na nasledujúce účely: 

▪ vývoj a zlepšovanie produktov;  

▪ identifikácia režimov zlyhania, potrebných opráv 

chýb, diagnostických a prognostických 

problémov; 

▪ hodnotenie používania funkcií, trendov a 

preferencií.  

To zahŕňa proces anonymizácie údajov na účely 
ďalšieho výskumu/analýzy/štatistík (vrátane, bez 
obmedzenia, na účely zabezpečenia siete a 
informácií).  

o Zlepšenie vášho webu, informačno-zábavného 

systému a celkového dojmu zákazníkov: 

▪ Na zlepšenie a zjednodušenie vášho prostredia 

na rôznych webových lokalitách Jaguar Land 

Rover, prostredia systémov vo vozidle a funkcií v 

aplikácii (napríklad na rozpoznanie veľkosti 

obrazovky na prispôsobenie zariadeniu, z 

ktorého pristupujete k službe) a na podporu 

používania prispôsobených častí webovej 

lokality (vrátane spracovania pri prístupe a 

používaní „zákazníckeho portálu“ a jednotného 

spôsobu overovania).  

▪ Predvypĺňanie polí s údajmi na webových 

lokalitách na zlepšenie a zefektívnenie 

používania online služieb.  

o Overenie zmien vlastníctva vozidla a podpora 

odpojenia účtu InControl  

o Uchovávanie záznamov a všeobecná správa: 

▪ Na uchovávanie našich záznamov, správu a 

údržbu našich služieb, aplikácií, webových 

stránok a funkcií v aute. 

kedy sa súhlas 

vyžaduje zákonom) 

▪ Údaje o prevádzke 

vozidla 

▪ Informácie o 

zariadení 

▪ Údaje tretích strán 

▪ Informácie denníka 

▪ Informácie denníka 

hovorov 

▪ Informácie denníka 

aplikácie 

▪ Údaje o bezpečnosti 

a overení 
▪ Údaje z verejných 

zdrojov 



 

 

▪ Na riešenie vašich žiadostí a na akékoľvek 

ďalšie interné činnosti a administratívne účely 

(patrí k tomu napríklad riešenie problémov, 

testovanie, podpora požiadaviek na audit a 

odpovedanie na vaše žiadosti vrátane 

požiadaviek týkajúcich sa práv na ochranu 

údajov). 

 

Hovory s vami môžeme zaznamenávať na účely 

školení a zvýšenia kvality a na uľahčenie riešenia 

sporov. 

o Firemné akvizície a prevody 

o Agregácia, analýza a profilovanie údajov: 

Ako je uvedené vyššie, budeme vykonávať výskum a 
analýzy s cieľom získať informácie pre naše 
marketingové stratégie, získať lepšie pochopenie 
našich zákazníkov a návštevníkov, podporovať našu 
internetovú reklamu a na zlepšovanie informácií, 
funkcií a služieb poskytovaných prostredníctvom 
webových stránok. Ak využijeme výstup týchto 
činností na vytváranie profilov a prispôsobené 
marketingové účely, ako je uvedené ďalej, 
požiadame vás o súhlas.  

o Marketingová a propagačná komunikácia: 

▪ Môžeme vám pomocou elektronických 

prostriedkov (napr. e-mailu, textových správ, 

digitálnych alebo sociálnych médií atď.) posielať 

marketingové komunikačné materiály týkajúce 

sa výrobkov alebo služieb, o ktoré môžete mať 

záujem. 

▪ Môžeme tiež zdieľať vaše údaje s našou sieťou 

nezávislých tretích strán na zasielanie 

marketingovej komunikácie, a to aj 

elektronickými prostriedkami. 

▪ Môžeme používať súbory cookie na 

prispôsobené marketingové účely (prečítajte si 

naše pravidlá pre súbory cookie).  

o Používanie údajov o polohe na výskum a vývoj, 

agregáciu a analýzu údajov (ak sa zákonom 

vyžaduje súhlas na použitie neagregovaných údajov 

alebo údajov pre špecifickú geografickú polohu) 

o Bezdrôtové aktualizácie softvéru: 

▪ Na bezdrôtové nasadenie aktualizácií do vozidla, 

ak nesúvisia so službou, ktorú ste si predplatili, 

alebo si inak vyžadujú predchádzajúci súhlas 

používateľa na ich nasadenie. 

Poznámka: Ak zhromažďujeme vaše osobné údaje so 

súhlasom na ktorékoľvek z vyššie uvedených účelov, 

môžete svoj súhlas s použitím vašich údajov kedykoľvek 

odvolať. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v sekcii 9 v 

časti Odvolanie súhlasu. Vaše právo na odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania 

vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

▪ Odoslané informácie 

▪ Informácie o 

identifikácii vozidla  

▪ Údaje o prevádzke 

vozidla 

▪ Informácie o polohe 

▪ Informácie o ceste  

▪ Informácie o 

prevádzke vozidla 

▪ Údaje tretích strán 

▪ Marketingové údaje 

 

Súhlas  

 

 

 



 

 

5. S KÝM ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE 

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s (a od nižšie uvedených môžeme informácie o vás a o vašom 

vozidle aj získať):  

• tretími stranami, ktoré s nimi potrebujú nakladať, vrátane dodávateľov (pozri viac informácií nižšie), 

poskytovateľov aplikácií, navigácie a iných funkcií a poskytovateľov služieb súvisiacich s vozidlami 

a predplatným (okrem iného aj v oblasti funkcií a služieb hlasového asistenta, financií, poistenia, 

záruky, lízingu/prenájmu), ktorí sú tretími stranami, a poskytovateľov služieb InControl, aby sme vám 

mohli poskytnúť produkty a služby, na ktoré máte právo, na ktoré ste sa prihlásili alebo o ktoré ste 

požiadali, alebo ktoré sú vhodné pre vaše vozidlo, napríklad služby InControl, funkcie, dostupné 

služby pre vozidlá alebo aktualizácie softvéru, a monitorovať ich používanie a výkon. 

• Je možné, že s cieľom povoliť služby a funkcie tretích strán budete musieť prepojiť svoj účet InControl 

so svojím príslušným účtom u tretej strany. Ak sa rozhodnete svoje účty prepojiť, môžeme poskytnúť 

určité odoslané informácie, identifikačné údaje vozidla, informácie o polohe, informácie o trase, 

informácie o prevádzke vozidla, informácie denníka a/alebo informácie o funkciách požadované 

poskytovateľom služieb, ktorý je treťou stranou, aby mohol poskytovať službu alebo funkciu, ktorú ste 

sa rozhodli povoliť. Informácie o tom, ako ich služby spracúvajú osobné údaje, nájdete v zásadách 

ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany. 

• Na účely poskytovania služieb InControl: nášmu poskytovateľovi služieb systému telematiky, 

poskytovateľom záchrannej služby, nášmu poskytovateľovi cestnej asistenčnej služby, 

poskytovateľovi služby sledovania odcudzeného vozidla, miestnym orgánom, našim poskytovateľom 

funkcií služieb hosťovania, operátorom mobilných sietí v rámci služieb InControl, našim 

poskytovateľom anonymizovaných analytických služieb a našim poskytovateľom marketingových 

služieb. 

• Spracovanie obnovenia predplatného služieb InControl a iných služieb si tiež vyžaduje zverejnenie 

informácií súvisiacich s vašim predplatným služieb InControl u nášho poskytovateľa služieb 

elektronického obchodu. K týmto údajom patria identifikačné údaje vozidla a osobné údaje, ako je 

vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na podporu našich administratívnych funkcií 

využívame služby tretích strán, aby sme mohli spracúvať a aktivovať objednávky predplatených 

služieb. Zdieľané údaje obmedzíme na údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb.  

•  S našou sieťou predajcov, autorizovaných opravárov a v príslušnom prípade dovozcov (spoločne 

ďalej len „sieť predajcov“), aby mohli splniť žiadosti o tovar, služby atď., a komunikovať s vami o nich, 

ako aj na účel posudzovania a školenia, aby mohli zlepšovať kvalitu služieb, ktoré sa vám poskytujú 

pri interakcii s našou sieťou predajcov. 

• So spoločnosťami skupiny Jaguar Land Rover v súlade s používaním údajov, ktoré je definované v 

týchto zásadách ochrany osobných údajov. 

• S tretími stranami pri nákupe a predaji firiem alebo majetku. 



 

 

• Ak máme povinnosť sprístupniť alebo poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme splnili akékoľvek právne 

alebo regulačné povinnosti alebo aby sme vyhoveli žiadostiam, alebo v rozsahu, v akom je 

sprístupnenie povolené v rámci právnych predpisov alebo zákonnej výnimky (a to okrem iného 

vrátane sprístupnenia na účely súdnych konaní, získania právneho poradenstva alebo uplatňovania, 

presadzovania alebo obrany zákonných práv, prevencie alebo odhaľovania zločinu, zadržania alebo 

stíhania páchateľov alebo ochrany národnej bezpečnosti), alebo aby sme mohli presadzovať 

dodržiavanie zmluvných podmienok alebo preskúmať skutočné alebo údajné porušenia, alebo 

ochraňovať práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Jaguar Land Rover alebo jej zákazníkov. 

• Ak vaše vozidlo vlastní, prenajíma si ho alebo jeho údržbu zabezpečuje iná spoločnosť alebo 

organizácia, zverejníme identifikačné údaje vozidla príslušnej tretej strane, aby mohla spravovať, 

obnoviť a zrušiť predplatné balíka služieb InControl pre vozidlá vo svojom vozovom parku. 

Poskytovatelia našich služieb prijali bezpečnostné opatrenia, aby zaistili bezpečné uchovanie vašich údajov 

a ich použitie len na účely ustanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. CHCEM VEDIEŤ VIAC… 

… o sieti nezávislých tretích strán spoločnosti JLR… 

Pri poskytovaní služieb spolupracujeme s viacerými nezávislými tretími stranami, ako sú poskytovatelia 

úverových produktov, naša sieť predajcov, poskytovatelia zmluvných prenájmov.  Osobné údaje môžete 

týmto subjektom odoslať priamo vy (napríklad keď ich kontaktujete prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo 

webovej stránky), prípadne s nimi môžeme zdieľať osobné údaje my, keď je to potrebné na riešenie vašich 

žiadostí alebo iných servisných požiadaviek. 

Ak používate webové stránky spoločnosti Jaguar Land Rover na vyhľadanie alebo kontaktovanie našej siete 

predajcov, poskytovateľov úverov alebo poskytovateľov zmluvných prenájmov, (ak nie je uvedené inak) ide 

o nezávislé firmy a nie o spoločnosti skupiny Jaguar Land Rover. Akýkoľvek kontakt s týmito tretími stranami 

(napríklad počas telefonátu alebo pri odoslaní e-mailu) a akékoľvek poskytnutie údajov na použitie na ich 

webových stránkach spravujú tieto tretie strany a nie skupina JLR. Ak máte otázky týkajúce sa používania 

vašich osobných údajov tretími stranami (napríklad predajcom, dovozcom, poskytovateľom úverov, 

poskytovateľom zmluvného prenájmu alebo opravárom), odporúčame vám kontaktovať priamo tieto strany. 

Ak chcete získať informácie o nezávislých tretích stranách, s ktorými spolupracujeme:   

V prípade spoločnosti Jaguar: 

• Našu sieť predajcov je zvyčajne možné identifikovať pomocou funkcie vyhľadania predajcu na 

webovej stránke. Predajcov môžete vyhľadať prostredníctvom názvu, lokality alebo PSČ. Úplný 

zoznam všetkých autorizovaných predajcov nájdete tu: https://www.jaguar.com/retailer-

locator/index.html. 

V prípade spoločnosti Land Rover: 

• Našu sieť predajcov je zvyčajne možné identifikovať pomocou funkcie vyhľadania predajcu na 

webovej stránke. Predajcov môžete vyhľadať prostredníctvom názvu, lokality alebo PSČ. Úplný 

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


 

 

zoznam všetkých autorizovaných predajcov nájdete tu: https://www.landrover.com/dealer-

locator.html. 

… o dodávateľoch… 

Na podporu našej činnosti využívame viacerých poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia služieb môžu 

mať prístup k našim systémom a údajom, aby mohli poskytovať služby nám a vo vašom mene. Sú to napríklad 

spracovatelia platieb, poskytovatelia informačných technológií napr. poskytovatelia hosťovských alebo 

cloudových služieb, poskytovatelia služieb na podporu marketingu, analýz a digitálnej reklamy, 

poskytovatelia technológií pripojených automobilov vrátane podpory obsahu vozidiel, poskytovatelia 

autentifikačných služieb, zákazníckych služieb a služieb riadenia vzťahov, špecialisti na servis a systém, 

poskytovatelia administratívnych a podporných služieb a poskytovatelia podpory analytiky webových stránok.  

… o spoločnostiach skupiny JAGUAR LAND ROVER a o ich spôsobe poskytovania podpory služieb… 

Ako člen skupiny spoločností Tata môžeme ťažiť z veľkej IT infraštruktúry a odborných znalostí, ktoré existujú 

v rámci našej širšej firemnej štruktúry. Znamená to, že k osobným údajom, ktoré nám poskytnete, môžu 

pristupovať členovia našej skupiny firiem len vtedy, ak je to potrebné na údržbu a podporu systémov a 

služieb, súhrnnú analýzu, kontinuitu činnosti a na účely IT a administratívy. Ak je to potrebné, napríklad na 

podporu konkrétnych požiadaviek na webových stránkach alebo na poskytnutie technickej podpory, ktorá 

udržuje funkčnosť webovej stránky.  

… o verejných orgánoch, orgánoch činných v trestnom konaní a regulačných orgánoch … 

O osobné údaje môže niekedy požiadať polícia, iné orgány činné v trestnom konaní a regulačné orgány, a 

to napríklad na účely prevencie alebo odhaľovania trestných činov, zadržania alebo stíhania páchateľov.  

 

6. INFORMÁCIE O MEDZINÁRODNÝCH PRENOSOCH ÚDAJOV.  

 

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa budú uchovávať v Spojenom kráľovstve a Európskom 

hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) a/alebo v iných krajinách v rozsahu, v akom je to pre nás a pre 

našich poskytovateľov služieb potrebné na poskytovanie služieb pre vozidlo a služieb InControl. Môžu 

byť spracúvané personálom pôsobiacim mimo Spojeného kráľovstva a EHP, ktorý pracuje pre nás alebo 

pre jedného z našich poskytovateľov služieb vrátane poskytovateľov služieb InControl. Ak sa osobné 

údaje poskytujú mimo Spojeného kráľovstva a/alebo EHP, okrem ochrany údajov, ktorá sa na tieto 

prenosy údajov vzťahuje, uplatňujeme dodatočné záruky. Patrí k nim posúdenie primeranosti príslušnej 

tretej krajiny, vo vhodných prípadoch použitie modelových zmluvných podmienok schválených 

Európskou komisiou (alebo vo vhodnom prípade schválených Spojeným kráľovstvom) a posúdenie 

certifikácie štítu na ochranu osobných údajov pre subjekty nachádzajúce sa v USA (ak sa to považuje za 

primeraný spôsob prenosu).  
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CHCEM VEDIEŤ VIAC… 

… o kontrolách primeranosti, ktoré spoločnosť JAGUAR LAND ROVER zavádza pri medzinárodných 

prenosoch údajov… 

Ak sa spoločnosť JAGUAR LAND ROVER rozhodne zdieľať osobné údaje s treťou stranou, ktorá sa 

nachádza mimo EÚ, na podporu primeraného prenosu týchto údajov sa posudzujú nasledujúce faktory: 

• Interné kontroly na určenie existencie alebo absencie akéhokoľvek uplatniteľného 

rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie. V rámci skupiny máme spoločnosti a využívame 

dodávateľov nachádzajúcich sa v krajinách, ktoré boli schválené Európskou komisiou ako krajiny s 

rovnocennými zákonmi na ochranu údajov. Úplný zoznam týchto krajín k dátumu zverejnenia týchto 

zásad ochrany osobných údajov je nasledujúci: Andorra, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, 

Izrael, Japonsko, Jersey, Kanada, ostrov Man, Nový Zéland, Švajčiarsko a Uruguaj. (Program štítu 

na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa opisuje nižšie). Tento zoznam a informácie 

o ochrane, ktorú posúdila Európska komisia, sú dostupné na tomto odkaze: 

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

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

• Použitie opatrení, ako sú opatrenia schválené Európskou komisiou na podporu primeraného 

prenosu osobných údajov. V rámci skupiny máme spoločnosti a využívame dodávateľov z krajín 

nachádzajúcich sa kdekoľvek inde vo svete. V záujme riadenia dodržiavania predpisov týkajúcich sa 

ochrany údajov pri týchto prenosoch budeme používať mechanizmy na prenos údajov schválené 

Európskou komisiou alebo Spojeným kráľovstvom, ako je použitie schválených modelových 

zmluvných doložiek. V prípade potreby taktiež posúdime, či dodávateľ dokáže preukázať, že prijal 

záväzné firemné pravidlá. (Záväzné firemné pravidlá sú mechanizmom na ochranu údajov, ktorý je 

uznávaný aj v zmysle nariadenia GDPR, a slúži na zabezpečenie primeraných prenosov osobných 

údajov.) Môžeme spolupracovať s dodávateľmi, ktorí sú schopní preukázať nám, že majú certifikáciu 

v rámci štítu na ochranu osobných údajov, ak sa to považuje za primeraný spôsob prenosu. 

o Ak chcete vedieť viac o ochranných opatreniach požadovaných vo vzorových doložkách 

schválených Európskou komisiou, ich kópiu nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-

third-countries_en.  

o Ak si chcete prezrieť úplný zoznam schválených záväzných firemných pravidiel, použite 

nasledujúci odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/binding-corporate-rules_en. 

o Úplný zoznam subjektov so štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a 

informácie o ich certifikácii nájdete tu: https://www.privacyshield.gov/welcome. 
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7. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE.  

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým ich budeme potrebovať na poskytovanie produktov 

a služieb, v ktorých ste sa zaregistrovali. Môžeme ich uchovávať aj na plnenie našich zákonných 

povinností, záväzkov týkajúcich sa služieb alebo zmlúv, na odpovedanie na otázky a riešenie prípadných 

sporov, na plnenie našich oprávnených záujmov a presadzovanie našich práv.  

Kritériá, ktoré používame na určenie doby uchovávania, zahŕňajú: platné zmluvné ustanovenia, zákonné 

premlčacie lehoty, platné regulačné požiadavky a priemyselné normy. 

8. ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV 

Podnikneme všetky primerané opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti vašich údajov v zmysle 

týchto zásad ochrany osobných údajov. 

Požadujeme, aby všetci naši poskytovatelia služieb prijali vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti 

vašich údajov. Títo poskytovatelia služieb budú mať prístup k vašim údajom len na účely poskytovania 

dohodnutých služieb a len na tieto účely ich budú môcť využívať. 

Ak máte heslo, ktoré sme vám pridelili (alebo ktoré ste si vybrali) na prístup k účtu služby InControl, ste 

zodpovední za zachovanie dôverného charakteru tohto hesla. Žiadame vás, aby ste svoje heslo 

neposkytovali žiadnej inej osobe. Prihlasovacie údaje v prípade služieb tretích strán, na ktoré ste sa 

rozhodli pripojiť, neuchovávame, budeme bezpečne uchovávať iba token na overenie totožnosti. 

Vzhľadom na povahu internetu a telekomunikácií nie je prenos informácií prostredníctvom týchto kanálov 

úplne bezpečný. Napriek tomu, že robíme maximum na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme 

zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných prostredníctvom internetu. Každý prenos údajov 

uskutočňujete na vlastné riziko. Vaše informácie budú uchovávané v bezpečnom prostredí a chránené 

kombináciou fyzických a technických opatrení, akými sú šifrovacie technológie alebo systémy overovania 

totožnosti, aby nedošlo k ich strate, zneužitiu, zmene, zverejneniu, zničeniu, krádeži alebo 

neoprávnenému prístupu k nim. Ak máte vozidlo s webovým prehliadačom, odporúčame vám, aby ste 

boli pri jeho používaní opatrní a aby ste otvárali iba stránky, ktorým dôverujete. 

9. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV.  

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte aj práva vrátane nasledujúcich: právo na odvolanie 

udeleného súhlasu, právo získať informácie a prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo 

doplnenie nepresných údajov a za určitých okolností aj právo na obmedzenie používania vašich údajov, 

právo na požiadanie o ich vymazanie, právo namietať voči ich spracovaniu alebo právo požiadať o 

prenosu vašich osobných údajov inej organizácii. 

Svoje osobné údaje, ktoré uchovávame, môžete kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom webovej 

stránky My InControl alebo aplikácie Remote.  

Snažíme sa poskytovať najlepšie služby zákazníkom. Ak nás potrebujete alebo chcete z akéhokoľvek 

dôvodu kontaktovať v súvislosti so svojimi právami na ochranu údajov, obráťte sa na nás pomocou nižšie 



 

 

uvedenej e-mailovej adresy pre vzťahy so zákazníkmi a do predmetu uveďte informáciu o tom, že sa 

správa týka vašich práv na ochranu údajov.  

• jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com 

V prípade nespokojnosti a sťažnosti týkajúcej sa ochrany údajov kontaktujte priamo našu zodpovednú 

osobu na tejto e-mailovej adrese: DPOffice@jaguarlandrover.com.  V prípade nespokojnosti máte právo 

podať sťažnosť aj u dozorného orgánu.  

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto právach na ochranu údajov, pozrite si nižšie uvedené pole „Chcem 

vedieť viac“.   

CHCEM VEDIEŤ VIAC… 

… o mojich právach dotknutej osoby… 

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov vrátane elektronickej marketingovej 

komunikácie, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Stačí použiť možnosti odhlásenia, ktorá je 

uvedená napríklad v odoslanej e-mailovej marketingovej komunikácii.  

• Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, namietať voči spracovaniu, 

požiadať o opravu prípadných chýb, obmedziť alebo zastaviť spracovanie údajov alebo môžete 

požiadať o ich vymazanie. Ak nás požiadate o vymazanie alebo zastavenie spracovania, vašej 

žiadosti nebudeme musieť vždy vyhovieť. V takom prípade vám vysvetlíme naše dôvody.  

• Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v použiteľnom 

elektronickom formáte a odovzdali ich tretej strane (právo na prenos údajov). Toto právo platí iba za 

určitých okolností. Ak neplatí, vysvetlíme vám dôvody.   

… o tom, ako môžem kontaktovať dozorný orgán Spojeného kráľovstva…  

Úrad komisára pre informácie (ICO) je dozorným orgánom, ktorý reguluje osobné údaje v Spojenom 

kráľovstve. Tento úrad môžete kontaktovať niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

• návštevou webovej lokality www.ico.org.uk 

• telefonicky na čísle 0303 123 1113 

• alebo písomne na tejto adrese: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, 

Wilmslow SK9 5AF. 

 

 

 

 

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com


 

 

10. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD 

Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov nájdete tu: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-

owner-web/about/privacy-policy/SVK a https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/SVK. O aktualizácii zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať 

na stránke My InControl. 

 
11. SLUŽBY TRETÍCH STRÁN A ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY 

Webová stránka My InControl môže obsahovať odkazy na iné webové stránky prevádzkované inými 

organizáciami, nad ktorými nemáme kontrolu. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na tieto webové 

stránky nevzťahujú, preto vám odporúčame prečítať si ich príslušné zásady ochrany osobných údajov. 

Upozorňujeme, že tieto zásady neplatia všeobecne na služby a webové stránky tretích strán vrátane 

tých, ku ktorým máte prístup v súvislosti s vaším používaním balíka InControl alebo pri registrácii do 

aplikácie alebo služieb priamo u tretej strany. V týchto prípadoch si pozrite pravidlá ochrany osobných 

údajov príslušnej tretej strany. Za zásady a postupy ochrany osobných údajov ostatných webových 

stránok a aplikácií nenesieme zodpovednosť (a to ani v prípade, ak na ne prejdete pomocou odkazov, 

ktoré sme poskytli my). Odkazy na tieto webové stránky poskytujeme výlučne na  informačné a praktické 

účely. Osobitne sa zriekame zodpovednosti za obsah, postupy ochrany osobných údajov a zmluvné 

podmienky a ich presnosť, obsah či úplnosť nijak nepotvrdzujeme ani nesľubujeme.  

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV „COOKIE“ 

„Cookie“ obsahuje informáciu vo forme textového reťazca, ktorý webová stránka prenáša do súboru „cookie“ 

prehliadača na pevnom disku vášho počítača, aby si webová stránka zapamätala, kto ste. Súbory „cookie“ 

umožňujú webovej stránke rýchlejšie usporiadať obsah podľa vašich preferovaných záujmov. Súbory „cookie“ 

využíva väčšina veľkých internetových stránok. Samotný súbor „cookie“ nemožno použiť na vašu identifikáciu. 

Súbor „cookie“ zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej súbor „cookie“ pochádza, „životnosť“ súboru „cookie“ 

a hodnotu, pričom zvyčajne ide o náhodne generované jedinečné číslo. 

Používame dva typy súborov „cookie“ opísané v tabuľkách nižšie.  

• Dočasné súbory „cookie“ sú súbory, ktoré ostávajú v súbore „cookie“ vášho prehliadača, kým 

neopustíte stránku a 

• Trvalé súbory „cookie“ zostávajú v súbore „cookie“ vášho prehliadača omnoho dlhšie (dĺžka pritom 

závisí od životnosti konkrétneho súboru „cookie“). 

Dočasné súbory „cookie“ a používajú: 

• na to, aby ste mohli prenášať informácie na jednotlivých stránkach v rámci nášho webu a nemuseli 

ich zadávať znova a 

• aby vám pri registrácii umožnili prístup k uloženým informáciám. 
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Trvalé súbory „cookie“ sa používajú: 

• na to, aby nám pomohli rozpoznať vás ako jedinečného návštevníka (pomocou čísla, pretože 

nemôžete byť identifikovaní ako osoba) pri návrate na našu webovú stránku;  

• aby sme mohli prispôsobiť obsah alebo reklamu vašim preferovaným záujmom a zabránili 

opakovanému zobrazovaniu rovnakej reklamy a 

• na zhromažďovanie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako 

používatelia používajú našu stránku, a zlepšovať štruktúru našej webovej stránky. Týmto spôsobom 

vás nedokážeme identifikovať. 

Webová stránka My InControl 

Webová lokalita My InControl a webové stránky InControl využívajú súbory „cookie“, aby vás odlíšili od iných 

používateľov webovej lokality My InControl. Pomáhajú nám zabezpečiť, aby ste mali pri používaní služieb 

InControl dobrú skúsenosť, a súčasne nám umožňujú zlepšovať služby InControl.  

Súbory „cookie“ môžete prijať alebo odmietnuť zmenou nastavení prehliadača. Ak však súbory „cookie“ 

zakážete, môže sa stať, že nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie služby. 

Nižšie uvádzame zoznam hlavných súborov „cookie“, ktoré používame na webovej lokalite My InControl, ako 

aj ich účel. 

 

Názov súboru 

„cookie“ 

Typ 

súboru 

„cookie“ 

Účel súboru „cookie“ 

Trvanie 

cookieInfoShownDealer Trvalý  Tento súbor „cookie“ slúži na ukladanie 

informácií o tom, že vám bolo predložené 

oznámenie o zásadách používania 

súborov „cookie“.   

2 kalendárne mesiace 

po prvej interakcii 

s lokalitou. 

JSESSIONID Dočasný Do tohto súboru „cookie“ sa počas relácie, 

kedy používate webovú stránku, dočasne 

ukladajú informácie, ktoré ste zadali. Tie 

sa potom používajú na aktiváciu 

niektorých funkcií webu, keď si prezeráte 

jednotlivé stránky.  

30 minút po použití 

lokality. 

cookieInfoShown Trvalý Tento súbor „cookie“ slúži na ukladanie 

informácií o tom, že vám boli predložené 

zásady používania súborov „cookie“.  

1 kalendárny rok po 

prvej interakcii 

s lokalitou. 



 

 

jlr-remember-me Trvalý Tento súbor „cookie“ sa používa len 

v prípade, že ste sa rozhodli, že si vás má 

portál po prihlásení zapamätať. Ukladá 

váš token na vašu identifikáciu. 

Počas vášho používania 

lokality od vašej prvej 

interakcie s lokalitou. 

jlr-remember-me-login-

name 

Trvalý Tento súbor „cookie“ sa používa len 

v prípade, že ste sa rozhodli, že si vás má 

portál po prihlásení zapamätať. Ukladá 

vaše používateľské meno na vašu 

identifikáciu. 

Počas vášho používania 

lokality od vašej prvej 

interakcie s lokalitou. 

jlr-selected-locale Trvalý Do tohto súboru „cookie“ sa ukladá údaj o 

tom, v akom jazyku chcete zobraziť obsah 

portálu. 

Počas vášho používania 

lokality od vašej prvej 

interakcie s lokalitou. 

Google Analytics Trvalý Službu Google Analytics používame na 

zhromažďovanie anonymných, súhrnných 

štatistických údajov, ktoré nám umožňujú 

pochopiť, ako používatelia používajú našu 

webovú stránku, a zlepšovať štruktúru 

našej webovej stránky. Na základe týchto 

údajov vás osobne nemožno identifikovať. 

Podrobnejšie informácie nájdete na 

adresách 

www.google.com/policies/privacy/partners 

a 

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

2 kalendárne roky po 

vašej interakcii 

s lokalitou. 

Všetky súbory „cookie“ z webovej stránky My InControl môžete odstrániť a blokovať tak, že aktivujete 

nastavenia vášho prehliadača, ktorý umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov 

„cookie“. Ak sa rozhodnete zablokovať súbory „cookie“ pomocou prehliadača, môže sa stať, že niektoré prvky 

našej webovej stránky nebudú fungovať správne.  

Informačno-zábavný systém Pivi 

Informačno-zábavný systém Pivi používa analytické nástroje (vrátane súborov „cookie“ prvej strany) s cieľom 

porozumieť vášmu používaniu funkcií Pivi Pro a pomôcť nám zlepšovať tieto funkcie a zisťovať ich problémy. 

Súbory „cookie“ môžete prijať alebo odmietnuť zmenou nastavení informačno-zábavného systému Pivi, pričom 

svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach vozidla. 

Nižšie uvádzame zoznam hlavných používaných súborov „cookie“ s ich účelom: 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

Názov súboru 

„cookie“ 

Typ 

súboru 

„cookie“ 

Účel Trvanie 

fs_uid Trvalý Tento súbor „cookie“ sa uchováva na 

inom mieste a používa sa na sledovanie 

identifikácie používateľa 

Jeho platnosť uplynie 1 rok po 

prvom použití povolenej 

aplikácie. 

fs_session Dočasný Tento súbor „cookie“ uchováva 

informácie o relácii na analytické účely 

Jeho platnosť uplynie 30 dní 

po prvom použití povolenej 

aplikácie. 

fs_csrftoken Trvalý Tento súbor „cookie“ uchováva token na 

identifikáciu 

Jeho platnosť uplynie 30 dní 

po prvom použití povolenej 

aplikácie. 

fs_trusted_device Trvalý Tento súbor „cookie“ obsahuje 

informácie o zariadení v súvislosti so 

systémom Pivi na vytvorenie 

zabezpečeného pripojenia 

Jeho platnosť uplynie 60 dní 

po prvom použití povolenej 

aplikácie. 

fs_last_activity Trvalý Tento súbor „cookie“ uchováva 

informácie o aktuálnej relácii s cieľom 

pomôcť s uplynutím času relácie. 

Jeho platnosť uplynie po 

zatvorení funkcie. 

 

Analytické nástroje aplikácií 

V aplikáciách používame analytické nástroje vrátane služby Google Analytics. Tieto nástroje používame na 

zostavovanie anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako naši zákazníci využívajú 

naše aplikácie, a pomáhajú nám pri ich zlepšovaní. To zahŕňa zaznamenávanie zlyhaní a porúch aplikácie na 

účely zabezpečenia kvality a používania aplikácie v prípade problému vozidla, ako je zrážka alebo zhasnutie 

motora. 

Na základe týchto údajov vás osobne nemožno identifikovať. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese 

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

Službu Google Analytics môžete zakázať v nastaveniach účtu v aplikáciách. 
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