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Tato Podniková pravidla pro Uživatele jsou Uživatelům vždy k dispozici prostřednictvím odkazu,
který je umístěn v příslušných Zásadách ochrany soukromí dané Služby.

I. CÍL

II. PŮSOBNOST

III. UPLATNĚNÍ PRÁVNÍCH NOREM

Tato závazná Podniková pravidla (Podniková pravidla) slouží jako podnikový manuál, kterým se řídí 
zpracování Informací o Uživatelích Subjekty eBay.

Informacemi o Uživatelích se rozumí informace týkající se identifikovatelného Uživatele. Identifikovatelný 
Uživatel je ten, kdo může být přímo či nepřímo identifikován podle informací, které o něm v rámci 
poskytování Služeb shromáždil Subjekt eBay. Pod pojmem Služba se rozumí webová stránka nebo jiný 
produkt nabízený Subjektem eBay Uživateli k využití. Pod pojmem Uživatel se rozumí osoby, které využívají 
Služby poskytované Subjektem eBay.

Subjekty eBay nezpracovávají vědomě Informace o Uživatelích, z nichž by mohly vyplynout informace 
o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filosofickém přesvědčení, 
členství v odborech nebo informace týkající se zdravotního stavu, sexuálního života nebo záznamů v 
trestním rejstříku (Citlivé informace). Pokud Citlivé informace evidentně uveřejnil sám Uživatel a poskytl je 
Subjektům eBay, subjekty eBay je nebudou zpracovávat pro vlastní účely.

Vzhledem k měnícím se právním požadavkům na ochranu dat v různých zemích světa stanovují Podniková 
pravidla společnosti eBay konzistentní soubor požadavků, aby tak napomohly zajistit správné používání 
Informací o Uživatelích. Podniková pravidla stanovují základní povinnosti Subjektů eBay, Subjekty eBay 
jsou však povinny dodržovat i příslušné právní předpisy, které mohou obsahovat ještě přísnější normy než 
ty, které jsou obsaženy v těchto Podnikových pravidlech.

Všechny Subjekty eBay jsou povinny se řídit těmito Podnikovými pravidly. Tato Podniková pravidla, která 
jsou součástí Kodexu obchodního chování společnosti eBay, by navíc měli dodržovat i všichni zaměstnanci 
společnosti eBay.

Podniková pravidla jsou celosvětovými směrnicemi pro zpracování Informací o Uživatelích pro Subjekty 
eBay. Sběr a zpracování Informací o Uživatelích se uskutečňuje v souladu s podmínkami Služeb, právními 
předpisy platnými pro Uživatele a ustanoveními obsaženými v těchto Podnikových pravidlech.

PODNIKOVÁ PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

Cílem společnosti eBay je uplatňovat při nakládání s osobními informacemi (Informace o
Uživatelích) uživatelů (Uživatel) jednotné, dostatečné a celosvětové standardy ochrany osobních údajů   
soukromí v rámci celé společnosti eBay Inc. a v jejích přidružených společnostech, dceřiných společnos-
tech a společných podnicích (společně jako Subjekty eBay). Pro účely těchto Podnikových pravidel se pod 
pojmem Subjekt eBay rozumí společnost eBay a jakýkoli subjekt přímo či nepřímo ovládaný společností 
eBay, který zpracovává Informace o Uživatelích, přičemž Ovládáním se rozumí vlastnictví více než padesáti 
procent (50 %) hlasů s právem volit členy představenstva společnosti nebo více než padesáti procent (50 
%) majetkového podílu ve společnosti.
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IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že rozhodné právo poskytuje více ochrany než ustanovení těchto Podnikových pravidel, jsou 
Subjekty eBay povinny zpracovat Informace o Uživatelích v souladu s příslušným právem. V případě, že 
rozhodné právo poskytuje méně ochrany, uplatní se ustanovení těchto Podnikových pravidel. Podniková 
pravidla představují závazné povinnosti a jejich nedodržení může vést k uložení nápravného opatření proti
zaměstnanci, včetně ukončení jeho pracovního poměru nebo jiných sankcí stanovených zákonem.

Tam, kde bude mít Subjekt eBay důvod se domnívat, že by mu rozhodné právo mohlo bránit v dodržování 
těchto Podnikových pravidel, což by mohlo mít v důsledku podstatný dopad na zásady ochrany stanovené 
v těchto Podnikových pravidlech, je povinen na to upozornit tým společnosti eBay zabývající se ochranou 
osobních údajů, který následně informuje příslušné úřady pro ochranu osobních údajů (pokud to nezakáže 
představitel soudního orgánu nebo jiného orgánu státní správy).

V případě, že bude existovat více výkladů povinností či ustanovení těchto Podnikových pravidel, jsou 
Subjekty eBay povinny je vykládat způsobem, který bude nejvíce odpovídat základním konceptům zásad 
Směrnice EU 95/46/ES.

Zpracováním se rozumí operace nebo soubor operací, které se provádí s Informacemi o Uživatelích, a to 
automatickými prostředky i jinak, jako je sběr, provádění záznamů, uspořádávání, archivace, upravování či 
provádění jejich změn, zpětné vyhledávání, konzultace, používání, jejich poskytování přenosem dat, šíření 
nebo zveřejňování, propojování nebo kombinování, blokování jejich mazání nebo ničení.

Subjekty eBay jsou povinny dodržovat níže uvedené zásady upravující zpracování Informací o Uživatelích:

• zpracovávat Informace o Uživatelích poctivě a v souladu se zákonem;
• informovat Uživatele o zpracování jejich osobních informací a jejich právech;
• shromažďovat Informace o Uživatelích pro konkrétní legální účely a dál je nezpracovávat způsobem, 

který by byl s těmito účely v rozporu;
• Informace o Uživatelích uchovávat přiměřeným a odpovídajícím způsobem ve vztahu k účelu, kvůli 

kterému je Subjekt eBay shromáždil;
• udržovat Informace o Uživatelích pokud možno co nejpřesnější a nejaktuálnější;
• zpracovávat Informace o Uživatelích způsobem, který je odpovídající a není nad rámec účelu, kvůli 

kterému byly Informace shromážděny a použity;
• archivovat Informace o Uživatelích pouze tak dlouho, jak je ve vztahu k dané Službě nezbytné; a
• chránit Informace o uživatelích za použití příslušných fyzických, technických a organizačních 

bezpečnostních prostředků s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k nim, jejich nelegálnímu 
zpracování a neoprávněné nebo náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Tam, kde zpracování zahrnuje automatické rozhodování nebo zpracování, které podstatným způsobem 
ovlivňuje Uživatele (Automatická rozhodnutí), jsou Subjekty eBay povinny zajistit odpovídající opatření, 
aby zabezpečily legitimní zájmy Uživatele, např. tak, že dají Uživateli možnost nechat rozhodnutí manuálně 
překontrolovat zástupcem zákaznické podpory a umožní Uživateli se k rozhodnutí vyjádřit.
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V. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ O UŽIVATELÍCH

VI. ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI, MLČENLIVOSTI A OCHRANĚ SOUKROMÍ

Kontroloři dat společnosti eBay jsou povinni zajistit dodržování zásad ochrany soukromí osobních údajů a 
sdělit povahu a typ zpracovávaných a přenášených Informací o Uživatelích. Obecně platí, že Kontroloři dat 
společnosti eBay zpracovávají Informace o Uživatelích, aby usnadnili řešení požadavků Uživatelů Služeb, 
vyřešili spory, odstranili problémy, zpracovali transakce, vybrali dlužné poplatky, změřili zájem spotřebitelů 
o Služby společnosti eBay, informovali Uživatele o online a offline nabídkách, výrobcích, Službách a 
aktualizacích, uživatelsky zpracovali zkušenosti Uživatelů, odhalili chyby, podvody a další trestnou činnost
v rámci eBay a poskytly před nimi ochranu, prosazovali dodržování podmínek Služeb, a k dalším účelům, 
které jsou Uživatelům popsány v okamžiku, kdy je daná informace vyžádána.

V případě, že Správce osobních údajů provádí přenos Informací o Uživatelích Zpracovateli dat, musí zásady 
ochrany soukromí dané Služby popisovat, jak bude Zpracovatel dat data zpracovávat, a povahu a typ 
Zpracovatelů dat. Informace o Uživatelích se smí zpracovávat pouze k výše uvedeným účelům a za výše 
uvedených podmínek a jejich poskytování lze provádět pouze v souladu se zásadami ochrany soukromí 
dané Služby a pokyny Správce osobních údajů. Další zpracování způsobem, který je v rozporu s těmito 
účely, je zakázáno, dokud nebude Uživateli oznámeno a dokud si Subjekt eBay v souladu s příslušnými 
právními předpisy nevyžádá jeho souhlas.

Zásady ochrany soukromí v rámci dané Služby jsou k dispozici prostřednictvím odkazu umístěného na 
viditelném místě u každé Služby anebo zobrazeného při registraci a obsahují v souladu s rozhodným 
právem další podrobné informace o sběru, zpracování, ochraně a přenosu Informací o Uživatelích.

Subjekty eBay jsou povinny používat fyzické, technické a organizační prostředky odpovídající množství a 
citlivosti Informací o Uživatelích, aby tak zabránily neoprávněnému přístupu k nim, jejich neoprávněnému 
používání, ztrátě, zničení nebo poškození. Subjekty eBay využívají k ochraně Informací o Uživatelích před 
neoprávněným přístupem kódování, firewally, kontroly přístupu, normy a jiné prostředky. Fyzický a logický 
přístup k souborům v elektronické i hmotné podobě je dále omezen podle jednotlivých pracovních náplní a 
obchodních potřeb.

Subjekty eBay provádějí školení o ochraně soukromí a bezpečnosti informací, aby tak zvýšily povědomí 
svých zaměstnanců a informovaly je o potřebě chránit Informace o Uživatelích a zajistit jejich bezpečnost. 
Přístup k Informacím o Uživatelích určí potřebu dalšího školení o konkrétních postupech, jakož i těchto 
Podnikových pravidlech. Zaměstnanci jsou rovněž povinni si pročíst Firemní smlouvu o zachování 
mlčenlivosti a tato Podniková pravidla. Subjekty eBay jsou povinny informovat zaměstnance, že 
nedodržování těchto zásad může vést k uložení kázeňských trestů. Zaměstnancům musí být vždy k 
dispozici kopie těchto Podnikových pravidel a dalších zásad a postupů zajištění ochrany soukromí a 
bezpečnosti informací.

VII. MOŽNOSTI UŽIVATELE
Uživatelé, kteří nechtějí dostávat marketingová sdělení od Subjektů eBay, by měli své přání uvést na 
profilové stránce svého účtu nebo postupem uvedeným v emailu nebo na odkazu v reklamě.
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VIII. PŘENOSY A SDÍLENÍ INFORMACÍ O UŽIVATELÍCH
Subjekty eBay sdílejí Informace o Uživatelích v rámci své běžné podnikatelské činnosti
s ostatními Subjekty eBay na celém světě, aby tak usnadnily řešení požadavků Uživatelů Služeb,
zabránily podvodům, poskytovaly společný obsah a Služby, a i k dalším účelům, které jsou
popsány v zásadách ochrany soukromí dané Služby nebo v okamžiku, kdy je daná informace
vyžádána. Subjekty eBay mohou provádět přenos Informací o Uživatelích ostatním Subjektům
eBay na celém světě pouze se souhlasem a v souladu s pokyny Správce osobních údajů
(nestanoví-li jinak místní zákony nebo místní pravomocné úřady, do jejichž působnosti spadají
příslušné Subjekty eBay), pokud je to nezbytné z obchodních důvodu, jsou-li zavedena dostatečná
technická a organizační bezpečnostní opatření a příjemce dodržel Podniková pravidla nebo zajistí
při zpracování Informací o Uživateli dostatečnou úroveň ochrany (například uzavřením smluv
vyhotovených podle vzorových ustanovení o přenosu Informací o Uživatelích v rámci EU
zpracovatelům nebo Správcům osobních údajů se sídlem v třetích zemích uveřejněných
Evropskou komisí).

Subjekty eBay mohou sdílet Informace o Uživatelích s cizími zpracovateli dat (jako jsou poskytovatelé 
služeb nebo prodejci) na celém světě, kteří jim pomáhají s jejich obchodní činností. Zásady ochrany 
soukromí dané Služby dále popisují typy třetích osob, s nimiž mohou Subjekty eBay sdílet Informace 
o Uživateli, a podmínky, za nichž je takové sdílení možné. Předpokladem smluv s cizími zpracovateli 
jsou dostatečné technické a organizační prostředky, musí omezovat použití Informací o Uživateli pouze 
na účel, který stanoví Správce osobních údajů, a případně si ponechávat kontrolu nad Informacemi o 
Uživateli. Subjekty eBay jsou dále oprávněny provádět přenos Informací o Uživatelích se sídlem v EU cizím 

Subjekty eBay se snaží poskytnout Uživatelům možnost prohlédnout si Informace o své osobě, mít k nim 
přístup a případně je opravovat pomocí příslušného online nástroje nebo samoobslužného postupu, který 
je popsán na webové stránce dané Služby. Uživatelé mají vždy právo podat žádost o poskytnutí přístupu, 
aby si prohlédli Informace o uživateli, které nejsou přístupné z webové stránky Služby. Uživatel by měl 
kontaktovat oddělení podpory zákazníků postupem stanoveným v příslušné Službě. Subjekty eBay jsou 
povinny vyřídit žádosti v obchodně přiměřené lhůtě, nebude-li to vyžadovat neúměrné úsilí s vyhledáváním 
dat, a v případech, kdy povinnost umožnění přístupu vyplývá z příslušných právních předpisů. V těchto 
případech mohou být Uživatelé požádáni, aby prokázali svou totožnost, a v rozsahu přípustném příslušnými
právními předpisy mohou být vyzváni k úhradě manipulačního poplatku.

Uživatelé, kteří se ohradí proti zpracování Informací o své osobě, mohou požádat, aby byl jejich účet 
uzavřen, a to postupem uvedeným na webové stránce příslušné Služby. Subjekty eBay Informace o 
Uživateli ze Služby co možná nejdříve buď odstraní, nebo zajistí jejich anonymitu podle aktivity daného 
účtu a v souladu s příslušnými právními předpisy. V některých případech se mohou Subjekty eBay opozdit 
s uzavřením účtu nebo zadržet Informace o Uživateli z důvodu vedení vyšetřování nebo v případech 
stanovených zákonem. Subjekty eBay si mohou Informace o Uživatelích z uzavřených účtů rovněž 
ponechat, aby dodržely povinnosti stanovené zákonem, zabránily podvodu, vybraly dlužné poplatky, 
vyřešily spory, odstranily problémy, napomohly s vyšetřováním, prosadily dodržování podmínek Služby, 
splnily povinnosti stanovené zákonem a v rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy učinily další 
opatření.
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zpracovatelům, kteří jsou sto poskytnout při zpracování Informací o Uživateli dostatečnou úroveň ochrany 
(například uzavřením smluv vyhotovených podle vzorových ustanovení o přenosu Informací o Uživatelích 
v rámci EU zpracovatelům nebo Správcům osobních údajů se sídlem v třetích zemích uveřejněných 
Evropskou komisí). Smlouvy se zpracovateli z třetích zemí musí obsahovat právní nápravné prostředky pro 
případ porušení smlouvy.

V souladu s příslušnými právními předpisy, úmluvami nebo příslušnými mezinárodními dohodami mohou 
Subjekty eBay sdílet Informace o uživatelích s orgány činnými v trestním řízení, regulatorními orgány a 
jinými třetími osobami, pokud: tato povinnost vyplývá ze zákona; je-li to zapotřebí za účelem ochrany práv 
společnosti eBay; pokud je to třeba za účelem ochrany Služeb před zneužitím nebo pokud existuje jiný 
oprávněný důvod (např. v případě odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí ublížení na zdraví, vzniku 
finanční škody nebo v případě nahlášení podezřelé nelegální činnosti).

Subjekty eBay mohou poskytnout Informace o Uživateli třetím osobám pro jejich vlastní účely v souladu s 
pokyny Uživatele nebo s jeho jednoznačným kvalifikovaným souhlasem (v rozsahu přípustném příslušnými 
právními předpisy).

IX. DIRECT MARKETING

X. POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Subjekty eBay nesmí bez předchozího souhlasu Uživatele prodávat ani pronajímat Informace o Uživatelích 
třetím osobám k marketingovým účelům. Kromě Uživatelů, kteří se rozhodli, že nechtějí dostávat určitá 
sdělení, mohou Subjekty eBay v souladu s příslušnými právními předpisypoužívat Informace o Uživatelích k 
rozesílání cílených sdělení podle konkrétních zájmů daného Uživatele.

Bude-li mít Uživatel za to, že Informace o jeho osobě byly zpracovány v rozporu s Podnikovými pravidly, 
může sdělit své obavy oddělení zákaznické podpory Správce osobních údajů (tj. Subjektu eBay určenému 
v rámci podmínek Služeb, o které Uživatel požádal) (Správce osobních údajů) prostřednictvím webové 
stránky Služby, emailu nebo jiným způsobem uvedeným v podmínkách dané Služby. Obecně mohou 
Uživatelé najít odpovědi na nejčastěji pokládané otázky týkající se společných zásad ochrany soukromí 
a problémů s tím spojených tak, že napíší slovo „soukromí“ (privacy) do příslušného políčka nápovědy 
dané Služby, které většinou Uživatele nasměruje na konkrétní stránku nebo zásady upravující ochranu 
soukromí. Sekce nápovědy (help) příslušné Služby je jedinečným místem pro zadávání všech dotazů 
Uživatelů týkajících se ochrany soukromí nebo zpracování Informací o jejich osobě a dává Uživatelům 
možnost spojit se s oddělením podpory zákazníků. Oddělení zákaznické podpory prošetří stížnost Uživatele 
a pokusí se ji vyřešit. Zaměstnanci, kteří mají na starost řešení problémů spojených s ochranou soukromí, 
úzce spolupracují s týmem společnosti eBay, který má na starost ochranu soukromí, a vypracují vyjádření, 
které musí být v souladu se zásadami, postupy a pokyny týmu ochrany soukromí společnosti eBay. Bude-
li mít Uživatel za to, že jeho stížnost nebyla dostatečně vyřešena, může požádat, aby byla postoupena 
právnímu oddělení týmu ochrany soukromí společnosti eBay. Místo, kam bude stížnost postoupena, bude 
určeno podle povahy a rozsahu dané stížnosti a bude neprodleně postoupeno příslušnému týmu k vyřízení.
Odpověď na stížnost bude Uživateli sdělena v přiměřené lhůtě. 
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XI. ODPOVĚDNOST A PRÁVA OPRÁVNĚNÝCH TŘETÍCH STRAN
Subjekty eBay jsou povinny dodržovat tato Podniková pravidla. Podniková pravidla představují závazné 
povinnosti a jejich nedodržení může vést k uložení nápravného opatření proti zaměstnanci, včetně ukončení 
jeho pracovního poměru nebo jiných sankcí stanovených zákonem.

eBay Europe S.à r.l., lucemburská společnost s ručením omezeným, přijímá dle pokynů týmu ochrany 
soukromí eBay odpovědnost za dodržování Podnikových pravidel v rámci celé Skupiny, provádí výkon 
dozoru nad jejich dodržováním a pomáhá zajišťovat, aby Subjekty eBay z nečlenských zemí EU přijímaly 
potřebná opatření k nápravě úkonů, které jsou s těmito Podnikovými pravidly v rozporu.

Bude-li mít Uživatel z členské země EU podezření na porušování Podnikových pravidel na základě 
Informací o Uživatelích přenesených z EU na subjekt mimo EU, měl by oznámit své obavy oddělení 
zákaznické podpory Správce osobních údajů prostřednictvím webové stránky dané Služby, emailu nebo 
jinými prostředky uvedenými v podmínkách dané Služby. Správce osobních údajů stížnost prošetří, aby 
zjistil, zda k porušení Podnikových pravidel skutečně došlo. Pokud se porušení potvrdí, Správce osobních 
údajů a ostatní dotčené Subjekty eBay budou spolupracovat na tom, aby porušování v obchodně 
přiměřené lhůtě vyřešily.

Uživatelé z EU, kteří mají podezření na porušování Podnikových pravidel, mají jako oprávněné třetí strany 
právo požádat o vynucení dodržování Podnikových pravidel nebo převzetí odpovědnosti za níže uvedené 
oddíly Podnikových pravidel: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XIV a případně požadovat i náhradu škody po 
vývozním Správci osobních údajů v EU nebo jeho ředitelství se sídlem v EU (podle podmínek stanovených 
pro danou Službu) u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudu v souladu s podmínkami 
stanovenými v Podnikových pravidlech a příslušných zákonech. I když to není povinné, Uživatel z EU by 
se měl nejprve obrátit se svou stížností přímo na Správce osobních údajů a teprve až poté na úřady pro 
ochranu osobních údajů nebo soud. To umožní efektivní a rychlou odezvu Správce osobních údajů a
minimalizaci případných prodlení ze strany úřadů pro ochranu osobních údajů nebo v rámci soudních 
řízení. Vývozní Správce osobních údajů a jeho ředitelství v EU se zprošťuje odpovědnosti, pokud přiměřeně 
prokáže, že Subjekt z nečlenské země EU Podniková pravidla neporušil nebo neodpovídá za úkon, který 
měl za následek vznik škody, jejíž náhradu Uživatel z EU požaduje.

Výše uvedená práva a mechanismy vynucování Podnikových pravidel se uplatní vedle ostatních
opravných prostředků a práv, které poskytuje společnost eBay nebo vyplývají ze zákona.

Tým ochrany soukromí společnosti eBay je podnikový tým, který je podřízen společnosti eBay Inc. a má na 
starost problematiku ochrany soukromí, kterou řeší celosvětově pro všechny Subjekty eBay. Tým ochrany 
soukromí společnosti eBay vytváří a koordinuje implementaci strategie dodržování pravidel upravujících 
ochranu soukromí ve všech Subjektech eBay. Vedoucím týmu ochrany soukromí společnosti eBay je 
Vedoucí celosvětového týmu ochrany soukromí (vyšší pozice v rámci eBay Inc.), který spolupracuje s 
ostatními skupinami, jako je provoz, bezpečnost informací, rizika a interní kontrola, za účelem vytvoření 
konzistentní komunikace a postupů týkajících se ochrany soukromí. Tým ochrany soukromí eBay má přímé 
i nepřímé zástupce ve všech Subjektech eBay, kteří pomáhají zajistit dodržování Podnikových pravidel a 
příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. 
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XII. KONTROLNÍ POSTUPY

XIII. ZMĚNY PODNIKOVÝCH PRAVIDEL

XIV. POVINNOSTI VŮČI ÚŘADŮM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem zajištění dodržování Podnikových pravidel tým ochrany soukromí eBay pravidelně kontroluje 
činnosti a postupy související se zpracováním Informací o Uživatelích nebo doporučuje týmu interní 
kontroly eBay provedeni revizí určených činností a postupů. Tým interní kontroly je nezávislým objektivním 
poradcem vedení firmy a představenstva prostřednictvím auditorské komise a svá auditorská zjištění 
sděluje představenstvu. Aby zajistily dodržování Podnikových pravidel, vyžádá si tým interního auditu 
společně s týmem ochrany soukromí eBay akční plán. V případě, že interní skupiny nevyřeší daný problém 
odpovídajícím způsobem, může společnost eBay jmenovat nezávislé externí auditory k dalšímu řešení věci.

Tým ochrany soukromí eBay prošetřuje a řeší záležitosti týkající se porušování Podnikových pravidel 
zjištěné v průběhu kontroly nebo z podnětu Subjektu eBay, Uživatele, zaměstnance nebo jiné osoby. 
Auditorská zjištění se předkládají příslušným orgánům ochrany dat na vyžádání. Společnost eBay zrediguje 
části auditu, aby zajistila utajení majetkově chráněných nebo jiných důvěrných informací společnosti. 
Společnost eBay předloží pouze auditorská zjištění týkající se ochrany soukromí.

Společnost eBay si vyhrazuje právo tato Podniková pravidla dle potřeby měnit, a to například z důvodu 
změn právních předpisů, praxe Subjektů eBay, postupů a organizační struktury nebo povinností 
uložených úřady na ochranu dat. Tým ochrany soukromí společnosti eBay musí odsouhlasit všechny 
změny Podnikových pravidel a je povinen je sledovat a sledovat i všechny změny Subjektů eBay, které 
jsou Podnikovými pravidly vázány. Společnost eBay je povinna oznamovat příslušným úřadům pro 
ochranu osobních údajů změny Podnikových pravidel v případech, kdy je nezbytný jejich souhlas, nebo 
přinejmenším jednou za rok.

Změny Podnikových pravidel se uplatní na všechny stávající subjekty vázané Podnikovými pravidly ke 
dni účinnosti implementace. Před tím, než začnou zpracovávat Informace o Uživatelích, musí být nově 
založené nebo koupené subjekty zavázány k dodržování Podnikových pravidel nebo v rámci záruky 
dodržení odpovídající úrovně ochrany.

Subjekty eBay jsou povinny Uživatele informovat o podstatných změnách podle jejich preferencí Služeb 
a/nebo umístit změněná Podniková pravidla na vybranou externí webovou stánku, která bude přístupná 
Uživatelům. Revize Podnikových pravidel nabývají účinnosti v přiměřené lhůtě poté, co je společnost eBay 
oznámí Uživateli a/nebo revidovaná Podniková pravidla uveřejní.

Subjekty eBay jsou povinny důkladně a odpovídajícím způsobem reagovat na požadavky vznesené úřady 
na ochranu dat týkající se Podnikových pravidel a dodržování právních předpisů upravujících ochranu 
soukromí ze strany Subjektů eBay. Jakmile zaměstnanec obdrží žádost úřadu pro ochranu osobních údajů, 
měl by neprodleně informovat člena týmu ochrany osobních údajů společnosti eBay nebo právní oddělení, 
aby mohl příslušný Subjekt eBay poskytnout úřadům pro ochranu osobních údajů jména a kontaktní údaje 
příslušných kontaktních osob v rámci společnosti eBay, kteří odpoví na dotaz úřadu pro ochranu osobních 
údajů.
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Pokud jde o přenos Informací o Uživatelích mezi Subjekty eBay, zavazují se dovozní a vývozní
subjekty spolupracovat při vyšetřování, akceptovat kontroly ze strany úřadů pro ochranu osobních
údajů, které mají na starost příslušný subjekt vyvážející data, a respektovat rozhodnutí v souladu
s příslušnými právními předpisy a řádnými procesními právy.


