PROHLÁŠENÍ O PRIVACY SHIELD (ŠTÍTU SOUKROMÍ) UZAVŘENÉ MEZI EU A USA A ŠVÝCARSKEM A USA
Společnost comScore, Inc. a její dceřiné společnosti a jejich příslušné značky (1) TMRG, Inc.; (2) Opinion Square;
(3) Permission Research; (4) Relevant Knowledge; (5) Defend My WiFi; (6) VoiceFive, Inc.; (7) MobileXpression;
(8) Digital Reflection; (9) Premiere Opinion; (10) Creative Knowledge, Inc.; (11) measureAd; (12) Full Circle
Studies, Inc.; a (13) ScorecardResearch (souhrnně „com Shore“) splňují rámec Privacy Shield pro vztahy mezi EU
a USA a mezi Švýcarskem a USA (souhrnně „Privacy Shield“) tak, jak je stanoven ministerstvem obchodu
Spojených států ve vztahu ke shromažďování, využívání a zadržování osobních informací (tak, jak je pojem
definován v Privacy Shield) předávaných z Evropského hospodářského prostoru (EHS) a Švýcarska do Spojených
států (USA). Společnost comScore potvrdila ministerstvu obchodu, že splňuje principy Privacy Shield. Pokud
dojde ke konfliktu mezi podmínkami těchto zásad, zásadami ochrany osobních údajů společnosti comScore[1] a
principy Privacy Shield, jsou rozhodující principy Privacy Shield. Pokud chcete o programu Privacy Shield vědět
více a ověřit si naši certifikaci, navštivte stránku www.privacyshield.gov.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti comScore popisují, jaké typy osobních informací shromažďujeme,
typy třetích stran, kterým tyto informace poskytujeme, a účely, kvůli kterým tak činíme. Obyvatelé EHS a
Švýcarska mají právo na přístup k osobním informacím, které comScore uchovává, a v některých případech
mohou mít právo upravit či doplnit osobní informace, které jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s
principy Privacy Shield, a to do míry povolené zákonem. Pro uplatnění tohoto práva nás kontaktujte e-mailem
na privacy@comscore.com. Na společnosti comScore spočívá zodpovědnost, pokud předává osobní informace
třetím stranám, které tyto informace zpracovávají způsobem neslučitelným s principy Privacy Shield. Od
společnosti comScore může být také vyžadováno, aby zpřístupnila informace, pokud zpřístupnění předchází
zákonná žádost veřejných orgánů. Ke zpřístupnění může dojít, aby bylo vyhověno požadavkům národní
bezpečnosti nebo prosazování práva.
V souladu s principy Privacy Shield se comScore zavazuje vyřešit stížnosti ohledně našeho shromažďování vašich
informací nebo jejich využívání. Osoby z oblasti EHS a Švýcarska, které mají dotazy či stížnosti, se na společnost
comScore mohou obrátit následovně: (i) e-mailem na privacy@comscore.com; (ii) telefonicky na čísle +1-703438-2000; nebo (iii) poštou na adrese:
Chief Privacy Officer
comScore, Inc.
11950 Democracy Drive #600
Reston, Virginia 20190
USA

Společnost comScore se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti ohledně Privacy Shield DMA,
alternativnímu poskytovateli řešení sporů, který sídlí v USA. Pokud od nás neobdržíte včasné uznání vašich
stížností, nebo pokud jsme vaši stížnost nevyřešili k vaší spokojenosti, kontaktujte prosím DMA na:
(i)https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/; nebo (ii) e-mailem na DMA Privacy
Shield, 1333 Broadway, Suite #301, New York, NY 10018. Služby DMA jsou vám poskytovány bezplatně. Za
určitých podmínek je vám možné zpřístupnit možnost závazné arbitráže, aby tak byly vyřešeny stížnosti ohledně
Privacy Shield, které se jiným způsobem vyřešit nepodařilo.
Společnost comScore podléhá vyšetřovací a vynucovací moci Federální obchodní komise USA.
[1] „Zásady ochrany osobních údajů“ představují zásady ochrany osobních údajů uvedené na adresách: (i) http://www.comScore.com/About-comScore/Privacy-Policy; (ii)
http://creativeknowledgeinc.com/Privacy.aspx; (iii) https://www.digitalreflectionpanel.com/TVPrivacyPolicy.aspx); (iv)
https://www.digitalreflectionpanel.com/PrivacyPolicy.aspx; (v) https://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx; (vi) http://measuread.com/privacy.aspx?newlanguage=1; (vii)
https://www.mobilexpression.com/Privacy.aspx; (viii) https://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx; (ix) https://www.tmrginc.com/Privacy.aspx; (x)
https://www.opinionsquare.com/privacy.aspx; (xi) https://www.permissionresearch.com/privacy.aspx; (xii) https://www.relevantknowledge.com/RKPrivacy.aspx; (xiii)
https://www.premieropinion.com/privacy.aspx; (xiv) https://www.voicefive.com/privacy.aspx; (xv) http://www.defendmywifi.com/privacy.

