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Znění ze dne 1. listopadu 2020
Společnost Western Union a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „Western Union“ nebo „my“
či „nás“) přikládají velký význam ochraně vašeho soukromí, a aby vám mohly poskytovat co nejlepší
služby, vaše osobní údaje zpracovávají v souladu s postupy pro náležité nakládání s informacemi
a platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Seznam místních právních subjektů společnosti
Western Union najdete v oddíle „PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION“.
PŮSOBNOST TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Western Union
shromažďuje, využívá, ukládá, chrání, zveřejňuje a sdílí vaše osobní údaje, jestliže využíváte naše
služby, ať už online prostřednictvím našeho webu, po telefonu nebo prostřednictvím našich mobilních

aplikací, a rovněž jaké možnosti volby máte v souvislosti se shromažďováním a využíváním svých údajů.
Osobní údaje jsou jakékoli informace či data související s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou.
OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST WESTERN UNION SHROMAŽĎUJE
Když využíváte naše služby, když nás kontaktujete, když pracujete s naším webem či aplikacemi nebo
když se registrujete do našich věrnostních programů (souhrnně „služby“), shromažďujeme o vás osobní
údaje, které můžeme využívat v kombinaci s jinými údaji, které se shromáždí či vygenerují během trvání
našeho vztahu s vámi. Shromažďujeme různé typy osobních údajů, které se vás týkají, mimo jiné:








kontaktní údaje, například jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a datum
narození, informace o pohlaví, státní příslušnosti, zaměstnání a rodinném stavu a státem vydaná
či národní identifikační čísla;
údaje o transakcích, mimo jiné o převodech peněz a placení účtů;
údaje týkající se obchodních záležitostí, které nám pomáhají při poskytování služeb, o něž máte
zájem, například informace o vašem členství v našich věrnostních programech a o tom, jak
využíváte naše služby, dále bankovní údaje a informace o bonitě, informace o zaměstnavateli
a souhlasy s kontaktováním či marketingové preference;
údaje technické povahy, mimo jiné informace o hostiteli, prostřednictvím něhož se připojujete
k internetu, IP adresu vašeho počítače či reklamní ID, informace o geografické poloze (je-li
funkce aktivována), informace o vašem zařízení (např. vlastnosti zařízení, nastavení, aplikace,
biometrické údaje – např. funkce Touch ID / Fingerprint k ověřování vaší identity –, dále úložiště
a údaje o využívání), informace o mobilní aplikaci, prohlížeči a operačním systému, o profilu na
sociálních sítích a informace o síti, datum a čas, kdy jste navštívili naše weby, a adresu
propojeného webu, z něhož jste na náš web přešli. Osobní údaje týkající se vašich online aktivit
shromažďujeme tak, jak je popsáno v oddíle „INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE“.
Informace spjaté s dodržováním předpisů, například s prevencí podvodů, ověřováním totožnosti
a dodržováním sankčních opatření.

Chcete-li uskutečnit převod peněz nebo využít jiné platební služby, musíte společnosti Western Union
poskytnout určité údaje, aby mohla převod provést a splnit povinnosti, které jí v souvislosti s peněžními
převody ukládají zákony. Pokud nám určité osobní údaje neposkytnete, nebudeme vám moci poskytovat
služby. Může jít například o údaje o způsobu identifikace používaném při odesílání nebo příjmu transakce
(jestliže tak vyžaduje zákon), např. o předkládání dokladu totožnosti nebo jeho kopie, transakční aktivitu,
bankovní účet a platební údaje.

JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE
Společnost Western Union vaše osobní údaje shromažďuje několika způsoby:








prostřednictvím formulářů pro zadávání transakcí a vaší komunikace s agenty a partnery
společnosti Western Union;
prostřednictvím online formulářů, registrace do věrnostních programů či programů odměn nebo
soutěží a dalších námi nabízených online služeb (z nichž některé mohou pro společnost Western
Union zajišťovat třetí strany);
v souvislosti s poskytováním podpory či poradenství, mimo jiné prostřednictvím e-mailu, pošty,
call center či živého chatu;
prostřednictvím provozování a modernizace našich služeb;
díky automatizovaným prostředkům, jako jsou komunikační protokoly, e-mailová sdělení
a soubory cookie či podobné INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE;
prostřednictvím mobilních aplikací (z nichž některé mohou pro společnost Western Union
zajišťovat třetí strany);
prostřednictvím vašeho využívání sociálních sítí nebo jiných veřejných zdrojů dat; a



prostřednictvím vašeho zájmu o reklamy společnosti Western Union umísťované na weby třetích
stran.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nejen od vás, ale také od osoby, jíž odesíláte peníze nebo od
níž peníze přijímáte, a rovněž od našich agentů, dodavatelů, obchodních partnerů, společností
provádějících ověření totožnosti, společností specializovaných na správu plateb a řízení rizik spojených
s podvody, od orgánů vymáhání práva a z komerčních a veřejných zdrojů dat.
JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJE
Snažíme se uplatňovat organizační, technická a administrativní opatření, kteréodpovídají požadavkům
platných zákonů a nařízení a které vaše osobní údaje pomohou ochránit. Dále se snažíme zajistit, aby
k osobním údajům měli přístup výhradně naši zaměstnanci, agenti a zástupci, kteří je skutečně potřebují
znát. Navzdory našim snahám, a jak pravděpodobně sami víte, může se stát, že třetí strany nelegálně
tuto ochranu prolomí a získají přístup k přenosům informací pro nás, nebo se mohou vydávat za
společnost Western Union a neoprávněně od vás vyžadovat osobní údaje.
Pokud budete mít důvodné podezření, že vaše osobní údaje, které má společnost Western Union
v držení, mohou být ohroženy, okamžitě nás kontaktujte podle pokynů uvedených v oddíle „JAK NÁS
MŮŽETE KONTAKTOVAT“.
INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE
Internetové technologie, jako jsou soubory cookie, tagy a webové signály, využíváme na svých webech,
v mobilních aplikacích, nebo když navštívíte web třetí strany, pro niž společnost Western Union zajišťuje
online služby, a to pro různé účely, mimo jiné pro účely popsané v oddíle „JAK SPOLEČNOST
WESTERN UNION VYUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE“.
Společnost Western Union na svém webu nabízí funkci, která uživatelům umožňuje správu souborů
cookie. Soubory cookie budeme číst a zapisovat pouze v míře, kterou si zvolíte.
Podrobnější informace o tom, jak společnost Western Union používá soubory cookie, zobrazíte kliknutím
na tento odkaz: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html
JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION VYUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE
Společnost Western Union využívá shromažďované osobní údaje k následujícím komerčním účelům:








Provádění služeb: Abychom vám mohli snáze poskytovat služby, nabídnout vám skutečně osobní
servis a usnadnit vám provádění transakcí a vyhledávání informací o účtu;
Ověřování: Abychom vás mohli rozpoznat a abyste během návštěvy našeho webu mohli zůstat
přihlášeni a nemuseli opakovaně zadávat heslo;
Analýza: Abychom mohli provádět analýzy, které nám umožní lépe porozumět zákazníkům
a nabízet jim ještě lepší služby;
Analýza webového provozu: Abychom mohli určit, zda jste na web společnosti Western Union
přišli přes reklamní banner nebo web přidružené společnosti;
Reklama: Abychom vám mohli předkládat informace, které odpovídají vašim zájmům na webech
a v aplikacích jiných společností;
Analýza propagačních akcí: Abychom lépe porozuměli účinnosti našich reklamních kampaní
a zjistili, zda jste reagovali na naše propagační sdělení;
Předcházení podvodům: Abychom u všech svých služeb mohli zajistit vyšší úroveň zabezpečení
a ochrany před podvodnými aktivitami a snížit finanční rizika.

PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Western Union vaše osobní údaje, které jsou specifikovány v jiné části tohoto prohlášení,
může využívat na všech těchto právních základech:










Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby: To zahrnuje
používání osobních údajů nezbytných k provádění převodů peněz, poskytování platebních
služeb, používání předplacených karet nebo věrnostních programů. Tyto údaje můžeme využívat
při plnění smlouvy, již jsme s vámi uzavřeli, nebo při jednání směřujícím k uzavření smlouvy na
výše uvedené či jiné produkty a služby společnosti Western Union.
Vaše osobní údaje využíváme pro legitimní obchodní účely: Vaše osobní údaje využíváme pro
účely analýzy a zlepšování svých produktů, poboček, služeb, provozních činností, provozu tohoto
webu a úrovně služeb zákazníkům a také pro účely měření návratnosti marketingových investic
a spokojenosti se značkou. Může sem patřit využívání vašich údajů k provádění průzkumů trhu.
Dále je můžeme využívat při poskytování služeb zákazníkům a pro účely zvýšení úrovně
zabezpečení a zajištění našich technologií, systémů a služeb.
Vaše osobní údaje využíváme pro účely plnění právních povinností a dodržování předpisů:
Některé vaše osobní údaje využíváme, abychom splnili své právní a regulační povinnosti
v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a financování teroristů, odhalováním, prevencí
a stíháním podvodů a krádeží, nezákonného či zakázaného využívání našich služeb nebo jiných
nelegálních či protiprávních aktivit. Mimo jiné můžeme určovat, vykonávat a hájit zákonná práva
a nároky společnosti Western Union a dalších stran a monitorovat a hlásit porušování platných
předpisů. Vaše osobní údaje můžeme využívat též k ověřování a prokazování pravosti vaší
totožnosti, přičemž pro tento účel můžeme zapojit třetí strany.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu, jak je popsáno v tomto
prohlášení: Například na základě souhlasu se zasíláním marketingových sdělení nebo souhlasu
uděleného v jiných případech, kdy jej vyžadují platné zákony. Jestliže vás budeme žádat
o souhlas, vždy vás budeme informovat o účelech, pro něž údaje chceme zpracovávat.
Budeme vás také informovat, jestliže poskytnutí údajů bude nezbytné pro realizaci požadovaných
služeb nebo jestliže jej bude vyžadovat zákon. V některých případech (například v případě
převodů peněz) se může stát, že pokud nám určité osobní údaje nesdělíte, nebudeme vám moci
poskytnout požadované služby.

JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

Společnost Western Union vás také, pokud tuto možnost zvolíte, bude informovat o nabídkách,
propagačních akcích a novinkách, které se týkají jejích produktů a služeb. S nabídkami se na vás může
obracet telefonicky, prostřednictvím e-mailu, pošty, zpráv SMS, sociálních médií a dalších komunikačních
či digitálních kanálů.
Odběr marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Pokud dospějete k závěru, že již naše sdělení
marketingového charakteru nechcete dostávat, můžete jejich odběr zrušit podle pokynů v příslušném
elektronickém sdělení nebo nás můžete kontaktovat způsoby popsanými v oddíle „JAK NÁS MŮŽETE
KONTAKTOVAT“.
Po odhlášení odběru sdělení marketingového charakteru vám stále můžeme zasílat důležitá sdělení
týkající se služeb, administrativních záležitostí či transakcí.
INFORMACE OD DĚTÍ
Služby a produkty společnosti Western Union nejsou cíleny na nedospělé osoby do 18 let. Společnost
Western Union vědomě neshromažďuje ani neuchovává informace o osobách mladších 18 let.

EXTERNÍ WEBY
Web společnosti Western Union může být propojen s weby třetích stran. Společnost Western Union weby
propojené s jejím webem neprověřovala, nemá nad nimi kontrolu a neodpovídá za jejich obsah ani
zásady ochrany osobních údajů, jimiž se tyto weby řídí. Společnost Western Union nepřijímá
odpovědnost za žádný z těchto webů, za jejich obsah ani za zásady ochrany osobních údajů, jimiž se tyto
weby řídí. Společnost Western Union weby třetích stran neschvaluje, nedoporučuje a neposkytuje žádné
záruky v souvislosti s jakýmikoli informacemi, softwarovými a jinými produkty ani materiály, které na
těchto webech můžete najít, ani s výsledky, jichž je možné docílit jejich použitím.
S KÝM SPOLEČNOST WESTERN UNION SDÍLÍ VAŠE ÚDAJE
Pro účely uvedené v tomto prohlášení může společnost Western Union některé vaše osobní údaje, mimo
jiné jméno, kontaktní údaje, národní identifikační číslo, identifikační číslo zákazníka, adresu, obvyklou
povahu transakcí a údaje o bankovním účtu, podle potřeby zpřístupnit následujícím typům organizací
a subjektů:








společnostem ze skupiny Western Union a přidruženým společnostem včetně těch uvedených
v oddíle „PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION“;
místním subjektům poskytujícím licence na převody peněz, které se podílejí na realizaci
konkrétních transakcí, mimo jiné subjektům uvedeným v oddíle „NEPŘIDRUŽENÉ MÍSTNÍ
SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ LICENCE“;
našim agentům nebo obchodním partnerům, kteří zajišťují provedení převodu peněz nebo
konkrétní služby, o které jste požádali;
dodavatelům, zpracovatelům plateb, partnerským bankám a zpracovatelům údajů, kteří na
základě smlouvy zajišťují obchodní a zákaznické služby;
subjektům, které naším jménem s vaším souhlasem, je-li zapotřebí, zajišťují zákaznické služby,
mimo jiné marketingové a reklamní služby a průzkumy trhu a spokojenosti zákazníků;
dodavatelům a zpracovatelům údajů pověřeným ověřováním přesnosti údajů, které nám
poskytnete, včetně údajů používaných k ověření vaší identity a řízení rizik souvisejících se
zabezpečením, podvody, a identitou.
Třetí strany, kterým jste udělili oprávnění pro přístup ke svému účtu nebo informacím o vašem
účtu, aby vám mohli poskytovat služby, například poskytovatelé služeb informací o účtu
a poskytovatelé služeb v souvislosti s uskutečněním plateb.

Osobní údaje, kterými disponujeme, můžeme převádět v souvislosti s prodejem nebo převodem celé naší
společnosti nebo jejích částí. Pakliže to budou vyžadovat nebo povolovat příslušné zákony a nařízení,
vaše osobní údaje dále můžeme zpřístupnit kdekoli na světě regulačním a finančním orgánům,
organizacím poskytujícím informace o bonitě, orgánům vymáhání práva, soudům, vládám či vládním
úřadům, abychom splnili požadavky předpisů a své zákonné povinnosti nebo abychom uplatnili či hájili
práva a zájmy společnosti Western Union či jiných subjektů.
PŘENOS ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Vaše údaje předáváme subjektům za hranicemi země, kde byly shromážděny, mimo jiné do USA, jak
nám povolují a jak od nás vyžadují platné zákony, regulační orgány, orgány vymáhání práva a vládní
úřady. Jestliže odesíláte peníze do jiné země nebo přijímáte peníze z jiné země, jsme některé vaše
osobní údaje povinni poskytnout také příslušné zemi, jak vyžaduje nebo povoluje zákon. Některé osobní
údaje o vás přenášíme do našich datových center v USA nebo v jiné oblasti podle místních právních
předpisů, a zpracováváme je, abychom splnili své zákonné povinnosti a požadavky předpisů, které se
vztahují na naše služby. Ve svém datovém centru v USA ukládáme také určité osobní údaje, které
shromažďujeme na základě vašich marketingových preferencí. Používáním služeb společnosti Western
Union berete na vědomí, že k takovýmto přenosům informací mimo zemi vašeho trvalého pobytu může
docházet.

PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EHP
Osobní údaje přenášené mimo EHP do zemí, o nichž se Evropská komise domnívá, že neposkytují
adekvátní úroveň ochrany, budou chráněny patřičnými smluvními doložkami nebo jinými mechanismy
schválenými EU, jak vyžaduje zákon. Kopii těchto opatření můžete získat kliknutím na tento odkaz:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/index_en.html.
UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu se zákonem stanovenými obdobími uvedenými
v nařízeních, která se vztahují k finančním transakcím, včetně těch, které se týkají boje proti praní
špinavých peněz a financování teroristů nebo v souladu s jinými pro nás platnými zákony. V ostatních
případech si vaše údaje ponecháme, pouze pokud to bude nezbytně nutné pro konkrétní účely, pro něž
byly shromážděny, nebo k vyřešení případných dotazů. Vaše údaje zpravidla nebudeme uchovávat déle
než do doby splnění účelu (účelů), pro něž byly získány, pokud nám ovšem delší lhůtu uchovávání
nebude ukládat zákon nebo jejich delší uchování nebude vhodné s ohledem na právní postavení
společnosti Western Union (například v souvislosti s platnými promlčecími lhůtami, soudními řízeními či
právním vyšetřováním).
PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, MAZÁNÍ A OPRAVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZMĚNA ROZHODNUTÍ
Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a bezplatně nás požádat o kopii svých údajů.
Máte právo vyžádat si strukturovanou a strojově čitelnou kopii určitých údajů, které nám poskytnete.
Můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí údajů nebo na váš požadavek nijak nereagovat,
pokud je takový požadavek prokazatelně neopodstatněný nebo přemrštěný. Máte právo požadovat,
abychom vám přestali zasílat marketingovou komunikaci. Máte právo požadovat, abychom opravili vaše
údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Máte právo nás požádat o vymazání určitých údajů
o sobě, omezit využívání údajů o sobě a vznést námitku proti některým způsobům využívání těchto
údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas
v souladu s příslušnými zákony zrušit. Registrovaní uživatelé také mohou upravit nastavení svého profilu
na webu westernunion.com. Dále máte právo podat příslušnému řídícímu orgánu pro ochranu osobních
údajů nebo dohledovému orgánu stížnost na způsob, jakým vaše osobní údaje zpracováváme. Jakmile
od vás obdržíme žádost, můžeme vás požádat o další údaje, abychom si mohli ověřit vaši identitu.
V některých situacích můžeme odmítnout jednat nebo můžeme v míře, jakou povolují příslušné zákony,
omezit vaše práva. Pokud tato svá práva budete chtít uplatnit, navštivte náš portál pro žádosti o přístup
k osobním údajům nebo nás kontaktujte způsoby popsanými v oddíle „JAK NÁS MŮŽETE
KONTAKTOVAT“. Budeme se snažit odpovědět na vaši žádost do 30 dnů, ale doba odezvy se může lišit
v závislosti na zákonech a předpisech vztahujících se na vaši žádost, přičemž za určitých okolností máme
právo tuto dobu prodloužit. Vaší žádosti vyhovíme do míry požadované příslušnými zákony.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Pokud chcete vznést dotaz nebo stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás
prosím písemně. Váš dotaz prověříme a obecně vám písemně odpovíme do 30 dnů od jeho přijetí.
Můžete se na nás, i na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, obrátit také na adrese
wubsprivacy@westernunion.com.
Chcete-li se s námi spojit prostřednictvím bezplatné nebo místní telefonní linky, využijte údaje z části
věnované kontaktování oddělení péče o zákazníky společnosti WU na adrese:
https://business.westernunion.com/contact

ZMĚNY
Společnost Western Union si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit.
Aktualizovaná prohlášení budou po doplnění zveřejněna na těchto webových stránkách. Vyzýváme vás,
abyste aktuální znění prohlášení o ochraně osobních údajů kontrolovali při každé návštěvě našeho webu.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V USA (VČETNĚ OBYVATEL
KALIFORNIE)
Pro zákazníky v USA (včetně těch v Kalifornii, Nevadě, Severní Dakotě, Texasu a Vermontu) je určeno
následujícíprohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Western Union.
Pro obyvatele Kalifornie je určen následující Dodatek k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro
obyvatele Kalifornie.

DODATEK KE GLOBÁLNÍMU PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ WESTERN UNION
PRO OBYVATELE KALIFORNIE
Přikládáme velký význam ochraně soukromí našich kalifornských spotřebitelů a zavazujeme se, že
budeme vaše osobní údaje shromažďovat, používat, uchovávat, chránit, sdělovat a sdílet v souladu
s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (California Consumer Privacy Act „CCPA”). Tento Dodatek ke globálnímu prohlášení o ochraně osobních údajů Western Union Business
Solutions pro obyvatele Kalifornie („dodatek“) se vztahuje na všechny obyvatele Kalifornie a společně
s Prohlášením o ochraně osobních údajů se věnuje požadavkům zákona CCPA.
Když používáte naše služby, shromažďujeme o vás osobní údaje v rozsahu povoleném platnými právními
předpisy (zejména zákonem Graham Leach Bliley). Níže popsané kategorie osobních údajů upravuje
zákon CCPA. Máte-li zájem o více informací o vašich osobních údajích, které mohou být shromažďovány,
použijte tento odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů.
SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Je možné, že během 12 měsíců před datem účinnosti Prohlášení o ochraně osobních údajů
shromažďovala společnost Western Union níže uvedené kategorie osobních údajů z uvedených kategorií
zdrojů. Tyto údaje mohly být sdíleny s uvedenými kategoriemi třetích stran pro stanovené obchodní účely.
Kategorie zdrojů, kategorie třetích stran, komerční účely a obchodní účely jsou dále definovány
v Prohlášení o ochraně osobních údajů a níže.
Kategorie osobních údajů

Kategorie zdrojů

Identifikátory: poskytnuté
kontaktní údaje, např. vaše
jméno, poštovní adresa, emailová adresa a telefonní
číslo, poskytnuté datum
narození; informace o profilech
na sociálních sítích, IP adresa,
identifikátor zařízení, mobilní
identifikátor inzerce, soubory
cookie, majáky a pixelové
tagy.

 Vy
 Naše webové
stránky
 Přidružené
osoby, dceřiné
společnosti nebo
dodavatelé
 Mobilní aplikace

Obchodní a komerční
účely
 Provedené kontroly
 Zajištění zabezpečení
 Poskytování služeb
 Účely zajišťování
kvality
 Ověřování
 Analytika
 Analýza webového
provozu
 Inzerce
 Analýza propagačních
akcí







Kategorie třetích
stran
Veřejné subjekty
Poskytovatelé
odborných služeb
Reklamní
a sociální sítě
Poskytovatelé
služeb datové
analytiky
Naše přidružené
osoby a dceřiné
společnosti

Informace o aktivitě na
internetu a dalších
elektronických sítích: včetně
hostitele, ze kterého
vstupujete na internet,
informací o vašem zařízení
(např. vlastnosti zařízení,
nastavení, aplikace, informace
o úložišti a využívání), mobilní
aplikace, prohlížeče
a operačního systému, data
a času přístupu na naše
webové stránky a adresy
stránky, ze které jste na naše
webové stránky vstoupili.

 Vaše používání
našich webových
stránek
 Přidružené
osoby, dceřiné
společnosti nebo
dodavatelé
 Vaše používání
mobilních
aplikací
 Sociální sítě či
veřejně dostupné
zdroje
 Reklamní sítě

Údaje o zeměpisné poloze: lze  Vaše používání
je shromažďovat z vašich
mobilních
zařízení pouze v případě, že je
aplikací
tato funkce povolena






















Bezpečnost
Provedené kontroly
Zajištění zabezpečení
Odstraňování
problémů
Krátkodobé užívání
Poskytování služeb
Interní VaV
Účely zajišťování
kvality
Ověřování
Analytika
Analýza webového
provozu
Inzerce
Analýza propagačních
akcí
Bezpečnost
Provedené kontroly
Zajištění zabezpečení
Krátkodobé užívání
Interní VaV
Účely zajišťování
kvality
Bezpečnost

 Veřejné subjekty
 Poskytovatelé
odborných služeb
 Reklamní
a sociální sítě
 Poskytovatelé
internetových
služeb
 Poskytovatelé
služeb datové
analytiky
 Operační systémy
a platformy
 Naše přidružené
osoby a dceřiné
společnosti
 Reklamní
a sociální sítě
 Poskytovatelé
služeb datové
analytiky
 Operační systémy
a platformy

Kategorie zdrojů: Je možné, že během 12 měsíců před datem účinnosti Prohlášení o ochraně osobních
údajů shromažďovala společnost Western Union vaše osobní údaje z těchto kategorií zdrojů:









Vy: Údaje můžeme shromažďovat přímo od vás, např. prostřednictvím formulářů pro zadávání
transakcí a vaší komunikace s agenty a partnery společnosti Western Union nebo
prostřednictvím poskytování zákaznické podpory nebo konzultací, včetně používání e-mailu,
pošty, call center či živého chatu.
Vaše používání našich webových stránek: Údaje můžeme shromažďovat od vás nebo
z vašeho zařízení, když používáte naše webové stránky, včetně internetových formulářů,
registrací do věrnostních programů a programů odměn či soutěží a dalších internetových služeb,
které nabízíme (některé z nich mohou spravovat třetí strany jménem společnosti Western Union),
nebo prostřednictvím automatizovaných prostředků, jako jsou komunikační protokoly, e-mailová
komunikace a soubory cookie nebo obdobné technologie, jak je popsáno v oddíle Prohlášení
o ochraně osobních údajů nazvaném „INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE“.
Přidružené osoby, dceřiné společnosti nebo dodavatelé: Údaje o vás můžeme shromažďovat
od svých přidružených osob, dceřiných společností nebo dodavatelů, kteří poskytují služby naším
jménem.
Vaše používání mobilních aplikací: Údaje můžeme shromažďovat od vás nebo z vašeho
zařízení, když používáte mobilní aplikace (některé z nich mohou spravovat třetí strany jménem
společnosti Western Union).
Sociální sítě nebo veřejně dostupné zdroje: Údaje o vás můžeme shromažďovat ze sociálních
sítí nebo jiných veřejně dostupných zdrojů.
Reklamní sítě: Údaje o vás můžeme shromažďovat z reklamních sítí, abychom vám mohli
nabízet inzerci, o níž se domníváme, že by vás mohla zajímat.

Obchodní účely: Je možné, že během 12 měsíců před datem účinnosti Prohlášení o ochraně osobních
údajů sdílela společnost Western Union vaše osobní údaje za těmito obchodními účely:









Provádění kontroly: v souvislosti s naší komunikací s vámi a případnými souběžnými
transakcemi, zejména počítáním impresí, ověřováním positioningu a kvality impresí a kontrolou
dodržování příslušných norem.
Zabezpečení: odhalování bezpečnostních incidentů, ochrana proti škodlivé, klamné, podvodné či
protiprávní činnosti a stíhání osob odpovědných za tuto činnost.
Odstraňování problémů: identifikace a oprava chyb, které nepříznivě ovlivňují zamýšlenou
funkčnost našich systémů.
Krátkodobé užívání: krátkodobé, dočasné užívání, zejména kontextové přizpůsobení inzerce
zobrazované v rámci vaší komunikace s námi.
Poskytování služeb: Vedle účelů popsaných v Prohlášení o ochraně osobních údajů sem patří
údržba či správa účtů, poskytování zákaznických služeb, zpracování nebo provedení objednávek
a transakcí, ověření vašich údajů, zpracování plateb, zajištění financování, poskytování
reklamních či marketingových služeb, poskytování analytických služeb nebo poskytování jiných
obdobných služeb.
Interní VaV: provádění interního průzkumu pro účely technologického vývoje a předvádění
ukázek.
Účely zajištění kvality: provádění činností k ověření nebo zachování kvality či bezpečnosti
služeb a vylepšení, zdokonalení nebo rozšíření služeb.

Kategorie třetích stran: Je možné, že během 12 měsíců před datem účinnosti Prohlášení o ochraně
osobních údajů sdílela společnost Western Union vaše osobní údaje s těmito kategoriemi třetích stran:









Veřejné subjekty: veřejné subjekty včetně orgánů pro vynucení práva.
Poskytovatelé odborných služeb: poskytovatelé odborných služeb, jako jsou právní firmy
a nezávislí auditoři.
Reklamní a sociální sítě: reklamní a sociální sítě (které mohou spojovat vaše osobní údaje se
svými vlastními záznamy a záznamy dostupnými z jiných zdrojů pro své vlastní marketingové
účely).
poskytovatelé internetových služeb,
poskytovatelé služeb datové analytiky,
operační systémy a platformy,
naše přidružené osoby a dceřiné společnosti.

PRODEJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Western Union neprodává vaše osobní údaje třetím stranám směnou za peníze. Společnost
Western Union se nezapojuje do reklamních, marketingových a analytických programů, z nichž bychom
mohli mít prospěch my nebo třetí strany, které si najímáme. Takové směny by mohly spadat pod definici
„prodeje“ podle platných právních předpisů. Je možné, že v rámci účasti na výše uvedených programech
„prodala“ společnost Western Union během 12 měsíců před datem účinnosti Prohlášení o ochraně
osobních údajů vaše osobní údaje třetí straně, a to včetně těchto údajů:



identifikátory: kontaktní údaje, např. vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo;
informace o aktivitě na internetu a dalších elektronických sítích: včetně hostitele,
prostřednictvím kterého vstupujete na internet, vaší IP adresy nebo reklamního ID zařízení,
informací o vašem zařízení (např. vlastnosti zařízení, nastavení, aplikace, informace o úložišti
a využívání), mobilní aplikace, prohlížeče a operačního systému, vašeho profilu na sociálních
sítích a informací o síti, data a času přístupu na naše webové stránky a adresy stránky, ze které
jste na naše webové stránky vstoupili.

PRÁVA OBYVATEL KALIFORNIE

Obyvatelé Kalifornie mají právo žádat, aby nedocházelo k prodeji jejich osobních údajů třetím stranám.
Pokud si přejete uplatnit své právo nesouhlasu s prodejem vašich osobních údajů, přejděte na tento
odkaz nebo podejte žádost o osobní údaje, jak je popsáno výše v oddíle našeho Prohlášení o ochraně
osobních údajů nazvaném „PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, MAZÁNÍ A OPRAVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A ZMĚNA ROZHODNUTÍ“.
Navíc platí, že pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo si dvakrát za 12 měsíců vyžádat kategorie
osobních údajů, které jsme o vás shromáždili během posledních 12 měsíců, a u každé kategorie
osobních údajů tyto informace:





kategorie zdrojů, z nichž jsme údaje shromáždili,
obchodní či komerční účely, pro které provádíme shromažďování daných údajů,
kategorie třetích stran, jimž byly dané údaje prodány nebo sděleny pro obchodní účely,
obchodní či komerční účely, pro které byly dané údaje prodány nebo sděleny.

Taktéž máte právo požádat o výmaz osobních údajů, které jsme od vás shromáždili. Jakmile potvrdíte, že
jste obyvatelem Kalifornie, můžete podat žádost o osobní údaje v souladu s oddílem Prohlášení
o ochraně osobních údajů nazvaným „PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, MAZÁNÍ A OPRAVA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZMĚNA ROZHODNUTÍ“ dvakrát za 12 měsíců. Po přijetí žádosti potvrdí
společnost Western Union během 10 dnů přijetí žádosti a poskytne informace o tom, jak si ověříme vaši
totožnost a zpracujeme vaši žádost. Na žádost pak odpovíme během 45 dnů.
Společnost Western Union není schopna spojit jednotlivé spotřebitele s pasivními návštěvami webových
stránek, což může mít vliv na naši schopnost reagovat na určité požadavky. Společnost Western Union
zavedla funkci, která uživatelům umožňuje správu souborů cookie na našich webových stránkách, a bude
číst či zapisovat soubory cookie pouze podle vašich preferencí. Během návštěvy našich webových
stránek se vám zobrazí banner s pokynem, jak můžete spravovat své preference.
Taktéž můžete pověřit jinou osobu, aby podala žádost o osobní údaje vaším jménem. Pokud se
rozhodnete pověřit svého zástupce, je možné, že budete muset tomuto pověřenému zástupci udělit
písemné oprávnění žádost podat a umožnit nám ověřit vaši totožnost. Můžeme zamítnout žádost
podanou osobou, která nedoloží, že jste ji pověřili jednat vaším jménem.
Máte právo nebýt předmětem diskriminace na základě toho, že uplatníte některé z práv popsaných
v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo tomto dodatku.
Pokud jste v minulosti provedli transakce přes společnost Western Union, máte kromě výše popsaných
práv ještě další práva, která jsou vysvětlena zde.
KONTAKT
Kontakt za účelem získání dalších informací: Máte-li dotazy nebo pochybnosti týkající se našeho
Prohlášení o ochraně osobních údajů a postupů při ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím tak,
jak je uvedeno v oddíle Prohlášení o ochraně osobních údajů nazvaném „Jak nás můžete kontaktovat“.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEXICKÝCH ZÁKAZNÍKŮ
Pro spotřebitele v Mexiku je určen níže uvedený Dodatek k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů
pro obyvatele Mexika.

DODATEK KE GLOBÁLNÍMU PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ WESTERN UNION
BUSINESS SOLUTIONS PRO OBYVATELE MEXIKA
Přikládáme velký význam ochraně soukromí našich mexických spotřebitelů a zavazujeme se vaše osobní
údaje shromažďovat, používat, uchovávat, chránit, sdělovat a sdílet v souladu s mexickým federálním
zákonem o ochraně osobních údajů v držení soukromých subjektů (Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares). Tento Dodatek ke globálnímu prohlášení o ochraně osobních
údajů Western Union Business Solutions pro obyvatele Mexika („dodatek“) se vztahuje na všechny
obyvatele Mexika a společně s Prohlášením o ochraně osobních údajů se věnuje požadavkům
mexického federálního zákona o ochraně osobních údajů v držení soukromých subjektů. V rámci Mexika
jsou příslušnými správci údajů pro společnost Western Union společnosti Grupo Dinámico Empresarial
S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. a
Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. se sídlem Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto primární účely:


poskytování služeb: např. provádění převodů peněz, poskytování platebních služeb, předplacené
karty a věrnostní programy; posílání důležitých sdělení týkajících se služeb, administrativních
záležitostí a transakcí, plnění stávajících smluv s vámi nebo poskytování dalších produktů či služeb
Western Union;



pro oprávněné obchodní účely: např. analýza a zlepšování vaší spokojenosti s našimi produkty,
pobočkami, službami a operacemi; provoz našich webových stránek a aplikací; měření návratnosti
investic do marketingu a spokojenosti se značkou (včetně provádění průzkumu trhu); poskytování
zákaznických služeb a pomoc s ochranou zabezpečení a integrity našich technologií, systémů
a služeb;



pro právní účely a účely zajištění dodržování předpisů: plnění právních a regulačních povinností
v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a financování teroristů, odhalováním, prevencí
a stíháním podvodů a krádeží, nezákonného či zakázaného využívání našich služeb nebo jiných
nelegálních či protiprávních aktivit. Mimo jiné můžeme určovat, vykonávat a hájit zákonná práva
a nároky společnosti Western Union a dalších stran, monitorovat a hlásit porušování platných
předpisů a používat vaše osobní údaje k potvrzení a ověření vaší totožnosti, s čímž nám mohou
rovněž pomáhat třetí strany. V některých případech (například v případě převodů peněz) se může
stát, že pokud nám potřebné osobní údaje nesdělíte, nebudeme vám moci poskytnout požadované
služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro tyto vedlejší, sekundární účely:


pro účely marketingu: např. pokud nám udělíte souhlas, budeme vás informovat o nabídkách,
propagačních akcích a novinkách, které se týkají našich produktů a služeb. S nabídkami se na vás
může obracet telefonicky, prostřednictvím e-mailu, pošty, zpráv SMS, sociálních médií a dalších
komunikačních či digitálních kanálů. Odběr této marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit.
Pokud dospějete k závěru, že již naše sdělení marketingového charakteru nechcete dostávat, můžete
jejich odběr zrušit podle pokynů v příslušném elektronickém sdělení nebo nás můžete kontaktovat
způsoby popsanými v oddíle „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“. Po odhlášení odběru sdělení
marketingového charakteru vám stále můžeme zasílat důležitá sdělení týkající se služeb,
administrativních záležitostí či transakcí.



Abychom vám mohli snáze poskytovat své služby, nabídnout vám skutečně osobní servis a usnadnit
vám provádění transakcí a vyhledávání informací o účtu;



abychom vás mohli rozpoznat a abyste během používání našich webových stránek a/nebo aplikací
mohli zůstat přihlášeni a nemuseli opakovaně zadávat heslo;



abychom mohli provádět analýzy, jež nám umožní lépe porozumět zákazníkům a nabízet jim ještě
lepší služby;



abychom mohli určit, zda jste na web společnosti Western Union přišli přes reklamní banner nebo
web přidružené společnosti;



abychom vám mohli předkládat informace, které odpovídají vašim zájmům na webech a v aplikacích
jiných společností;



abychom lépe porozuměli dopadu našich reklamních kampaní a zjistili, zda jste reagovali na naše
propagační sdělení;



abychom mohli zajistit vyšší úroveň zabezpečení a ochrany před podvodnými aktivitami a snížit
finanční rizika.

Společnost Western Union nebude v rámci poskytování svých služeb nikdy shromažďovat ani používat
vaše citlivé osobní údaje.
BIOMETRICKÉ ÚDAJE
Kromě výše uvedených osobních údajů vás dále informujeme o tom, že v okamžiku, kdy se rozhodnete
použít službu Převod peněz Western Union přes naši mobilní aplikaci, správce bude shromažďovat
a zpracovávat také vaše biometrické údaje, které se týkají vašich fyzických a fyziologických vlastností,
jako je váš obličej, pro účely rozpoznávání obličejů a otisky prstů. Tyto biometrické údaje odešle správce
společně s fotografií úředního dokladu příslušným orgánům v Mexiku pro jejich následné potvrzení.

Potvrzením vašich biometrických údajů a předloženého úředního dokladu plní odpovědná strana
povinnost znát a ověřit vaši totožnost jako odesílatele převodu peněz v Mexiku v souladu s předpisy,
které se vztahují na odesílatele peněz.
UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV ARCO
Jako vlastník osobních údajů můžete kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz a/nebo podání
námitky proti zpracování vašich osobních údajů („práva ARCO“) nebo odvolat svůj souhlas týkající se
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ustanoveními tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů,
a to formou písemné žádosti zaslané na naše oddělení ochrany osobních údajů na adresu
wubsprivacy@westernunion.com, pokud požadovaná námitka a/nebo odvolání neporušují práva třetích
stran a jsou v souladu s článkem 34 zákona.
Vaše žádost musí obsahovat: i) jméno vlastníka osobních údajů, ii) adresu, na kterou má být zaslána
odpověď na žádost, iii) úřední doklady, které dokládají totožnost vlastníka osobních údajů, popř. důkaz
právního zastoupení vlastníka osobních údajů, a iv) jednoznačný a přesný popis osobních údajů, u nichž
si přejete uplatnit svá práva ARCO.
Žádosti o opravu osobních údajů musí obsahovat úpravy, které si přejete provést, a důkazy pro odůvodnění
žádosti. V žádostech týkajících se odvolání souhlasu musí být jasně uvedeno, že si přejete odvolat svůj
souhlas týkající se zpracování určitých osobních údajů, popř. důvody jeho odvolání.

Po přijetí vaší žádosti máme lhůtu 20 (dvaceti) pracovních dnů na to, abychom vás informovali
o příslušném řešení, které musí vstoupit v účinnost 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy jsme vás písemně
nebo e-mailem o daném řešení informovali. Výše uvedené lhůty mohou být jednou prodlouženy, pokud je
takové prodloužení řádně odůvodněno.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vy, jakožto vlastník osobních údajů, prohlašujete, že jste si přečetli a souhlasíte s podmínkami tohoto
Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je vám k dispozici, a jste si vědomi účelu shromažďování
a zpracování vašich osobních údajů a vygenerovaných osobních údajů a postupu při výkonu vašich práv
ARCO a odvolání vašeho souhlasu.
Uděluji svůj souhlas s tím, aby mé osobní údaje a biometrické údaje (otisky prstů a obličej) shromažďovaly
a zpracovávaly společnosti Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. a Operaciones Internacionales OV,
S.A. de C.V., v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.
S vašimi osobními údaji se bude nakládat podle bezpečnostních opatření požadovanými zákonem.

PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION

Subjekt
Western Union International Bank
GmbH*
Custom House Financial (UK) Ltd
Western Union Business Solutions
(Australia) Pty Ltd**

Custom House ULC (Canada)
Custom House (Online) Ltd.
(Kanada)
Western Union Business Solutions
(USA) LLC***

Kontaktní údaje / adresa
The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Vídeň,
Rakousko
200 Hammersmith Road,
Londýn W6 7DL Spojené království
Level 12 1 Margaret Street
Sydney NSW
Nový Jižní Wales, 2000
Austrálie
3224 – 1055 Dunsmuir Street,
Vancouver, BC V7X 1P4
250 Howe Street
Suite 1600
Vancouver, Britská Kolumbie, V6C 3R8
1152 15th Street NW
7th Floor
Washington, DC 20005

Western Union Business Solutions
(Hong Kong) Ltd

Western Union Business Solutions
Japan KK

Western Union Business Solutions
(Malta) Limited

Western Union Payments (Malaysia)
Sdn. Bhd.
Western Union International Services,
LLC
Western Union Business Solutions
(Singapore) Pte Ltd (Singapore)

WUBS Financial Services
(Singapore) Pte Ltd (Singapore)

Ruesch International, LLC
(Switzerland)

Unit 2210-18, Tower 1, Millennium City 1
388 Kwun Tong Road, Kwun Tong
Kowloon, Hongkong,
Hongkong
4th Floor, Metro City Kamiyacho
1-5 Toranomon 5-chrome
Tokio, Japonsko
Japonsko
W Business Centre, Level 5
Triq Dun Karm
Birkirkara, Malta,
Malta
Level 25, Menara Hong Leong,
č. 6 Jalan Damanleta, Bukit Damansara
Kuala Lumpur, Malajsie 50490
7001 E. Belleview Avenue
Denver, CO 80237
77 Robinson Road
#35-01 Robinson 77
Singapur, 068896
Singapur
77 Robinson Road
#35-01 Robinson 77
Singapur, 068896
Singapur
1152 15th Street NW
7th Floor
Washington, DC 20005
7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union Financial Services,
Inc. (USA)
* Společnost spravující údaje pro služby popsané v tomto prohlášení v Belgii, Bulharsku, České republice,
Dánsku, Estonsku, na Faerských ostrovech, ve Finsku, Francii, Grónsku, Chorvatsku, Irsku, na Islandu,
v Itálii, na Kypru, v Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Německu,
Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, na Slovensku, ve Spojeném království,
Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku
**Správce údajů pro služby popsané v tomto prohlášení v Austrálii, Japonsku, na Novém Zélandu
***Správce údajů pro služby popsané v tomto prohlášení v Kolumbii, Peru, Portoriku, Spojených státech

NEPŘIDRUŽENÉ MÍSTNÍ SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ LICENCE
Země
Jordánsko

Subjekt
Kamal Exchange Co LLC

Filipíny

PETNET Inc.

Kontaktní údaje / adresa
Privacy Officer (Pověřenec pro ochranu osobních
údajů)
Kamal Exchange Co L.L.C.
157 Al Shareef Naser Bin Jameel St., Near Sport City
Circle
P.O. Box 941120 Ammán 11194, Jordánsko
Telefon: 080022070
East Offices Building
114 Aguirre Street, Legaspi Village
1229 Makati City, Filipíny
Telefon:

Spojené arabské
emiráty

Emirates India International
Exchange

Roel Eric C. Garcia +63 2 892 0971
Honeylet P. Hingzon +63 2 812 9209 loc. 232
Privacy Officer (Pověřenec pro ochranu osobních
údajů)
Emirates India International Exchange
P.O.Box 7190, Dubaj
Telefon: 8003639
E-mail: eie@emirates.net.ae

