
Dílčí zpracovatelé společnosti Shutterstock Music Canada ULC 

Společnost Shutterstock Music Canada ULC (dále jen „Shutterstock“) využívá určité dílčí zpracovatele (včetně členů 
skupiny společností a třetích stran společnosti Shutterstock uvedených níže), subdodavatele a sítě pro doručování 
obsahu, kteří jí pomáhají s poskytováním služeb popsaných v licenční smlouvě, hlavní smlouvě o službách nebo jiné 
smlouvě stanovující podmínky služeb, které vám společnost Shutterstock poskytuje (dále jen „smlouva“). 

O dílčích zpracovatelích 

Dílčí zpracovatel je třetí strana zpracovávající data, angažovaná společností Shutterstock, včetně subjektů v rámci 
Skupiny Shutterstock, která má nebo potenciálně bude mít přístup k informacím zákazníků nebo přispěvatelů, jež 
mohou obsahovat osobní údaje, nebo je zpracovává nebo potenciálně bude zpracovávat. 

Společnost Shutterstock se zavazuje věnovat komerčně smysluplnou náležitou pozornost vyhodnocování postupů 
zabezpečení, ochrany soukromí a důvěrnosti navrhovaných dílčích zpracovatelů, kteří budou nebo mohou mít 
přístup k jakýmkoli datům společnosti Shutterstock nebo je budou nebo mohou zpracovávat. 

Společnost Shutterstock vyžaduje, aby jeho dílčí zpracovatelé souhlasili s určitými podmínkami a ujednáními, 
kterými se řídí používání informací zákazníků a osobních údajů, včetně například těchto požadavků: 

• osobní údaje zpracovávat pouze v souladu se zdokumentovanými pokyny správce osobních údajů (které 
jsou příslušnému dílčímu zpracovateli společností Shutterstock písemně sděleny); 

• používat pracovníky, kteří jsou spolehliví a podléhají smluvně závazné povinnosti dodržovat ochranu 
soukromí a zabezpečení údajů, v příslušné míře a na základě platných zákonů o ochraně údajů; 

• pracovníkům, kterým umožňují přístup k osobním údajům, poskytovat pravidelná školení ohledně 
zabezpečení a ochrany dat; 

• implementovat a udržovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu zabezpečení, 
neporušenosti a důvěrnosti informací a osobních údajů zákazníků; 

• zajišťovat pravidelnou roční certifikaci, která dokládá dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů 
nebo společnosti Shutterstock dovoluje jejich dodržování kontrolovat; 

• ihned společnost Shutterstock informovat o skutečném nebo potenciálním narušení zabezpečení nebo 
úniku dat a 

• poskytnout společnosti Shutterstock přiměřenou součinnost za účelem řešení požadavků ze strany 
správců osobních údajů, subjektů údajů nebo orgánů na ochranu údajů. 

Zde uvedené informace jsou poskytovány pouze k představení procesu angažování dílčích zpracovatelů Skupiny 
Shutterstock a také ke zveřejnění vlastního seznamu dílčích zpracovatelů využívaných společností Shutterstock ke 
dni těchto zásad (které Shutterstock může využívat k poskytování a podpoře svých služeb). 

Pokud máte jakékoli dotazy k tomuto oznámení nebo tomu, jak Shutterstock tyto dílčí zpracovatele využívá, 
kontaktujte nás na privacy@shutterstock.com. 

Dílčí zpracovatelé (třetí strany) 

Dílčí zpracovatel Poskytovaná služba Lokalita dílčího zpracovatele 

Google, Inc. Analýzy, e-mail, dokumenty, úložiště Spojené státy americké 

SnapLogic, Inc. Správa hlavních dat Spojené státy americké 

Stripe, Inc. Platební služby, zpracování platebních karet Spojené státy americké 

Sumo Logic, Inc.  Protokolování a analýzy Spojené státy americké 

The Rocket Science Group LLC Globální Distribuce Spojené státy americké 

Widgix, LLC Software SurveyGizmo pro průzkumy Spojené státy americké 

Workday, Inc. Platforma softwaru pro finanční řízení Spojené státy americké 
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Společnosti skupiny Shutterstock 

Členové skupiny Shutterstock si navzájem poskytují marketingové, zákaznické služby, vývojářské a licenční služby. 
Aktuální seznam členů skupiny Shutterstock tvoří: 

Společnost skupiny Shutterstock Lokalita 

Shutterstock, Inc. Spojené státy americké 

Rex Features Ltd Velká Británie 

Shutterstock (France) SAS Francie 

Shutterstock (UK) LTD Velká Británie 

Shutterstock Australia Pty Ltd Austrálie 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brazílie 

Shutterstock Custom Platform ULC Kanada 

Shutterstock GmbH Německo 

Shutterstock Images Canada, ULC Kanada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Velká Británie 

Shutterstock Ireland Limited Irsko 

Shutterstock Italy SRL Itálie 

Shutterstock Music Canada, ULC Kanada 

Shutterstock Netherlands BV Nizozemsko 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapur 

Shutterstock South Korea Ltd. Jižní Korea 

 

Pokud jste zákazníkem společnosti Shutterstock a chcete uzavřít smlouvu o zpracování dat, napište nám e-mail 
na privacy@shutterstock.com. 

Tento český překlad je dobrovolně poskytnutým překladem původního anglického dokumentu. V případě 
jakýchkoli nesrovnalostí mezi touto českou verzí a anglickou verzí platí anglická jazyková verze. 
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