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Google Cloud EMEA 

Limited so sídlom 70 Sir 

John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2, Írsko pre služby 

Google / Google Ireland 

Limited so sídlom Gordon 

House, Barrow Street, 

Dublin 4, Írsko pre služby 

Youtube 

(Google Analytics, 

YouTube Feed plugin) 

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Google  

Nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím 

Európskej komisie (modul 1 a modul 2) a primerané dodatočné opatrenia s bližším 

vysvetlením nastavenia. 

Meta Platforms Ireland 

Limited so sídlom 4 Grand 

Canal Square Grand Canal 

Harbour Dublin 2, Írsko 

(Page Insights, Custom 

audiences, Measurements 

and Analytics)  

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Facebook  

Informácie o spracúvaní osobných údajov - WhatsApp 

Informácie o spracúvaní osobných údajov - WhatsApp (pri prenose údajov mimo 

EHP) 

 

Používajú sa štandardné zmluvné doložky, konkrétne kombinácia starých 
(štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov sprostredkovateľom z 
tretích krajín schválené rozhodnutím Európskej komisie 2010/87/ES z 5. februára 
2010) a nových doložiek (modul 3) vložených formou dodatku k všeobecným 
podmienkam spracúvania osobných údajov a primerané dodatočné opatrenia 
vysvetlené tu: 
Vysvetlenie štandardných zmluvných doložiek 
Vysvetlenie primeraných dostatočných opatrení 
Informácie pre vládne žiadosti o údaje 
Informácie o vládnych žiadostiach o údaje 

TikTok Technology 

Limited so sídlom 10 

Earlsfort Terrace, Dublin, 

D02 T380, Írsko 

 

Nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených rozhodnutím Európskej 
komisie (modul 2) inkorporovaných do špecifických podmienok pre Európsky 
hospodársky priestor a Spojené kráľovstvo , a doplnkové opatrenia vyplývajúce 
zo zverejnených záverov z bezpečnostného auditu, usmernenia Tik Toku pre 
orgány presadzovania práva, relevantného stavu transparentných správ o 
žiadostiach orgánov presadzovania práva z USA, ako aj z deklarovaného prístupu 
k ochrane dát občanov krajín EÚ. 
 

Twitter International 

Company ULC, so sídlom 

One Cumberland Place, 

Fenian Street Dublin 2, D02 

AX07 Írsko 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Informácie o využívaní cookies 

Používa sa nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušných 
rozhodnutím Európskej komisie (modul 2) a starých štandardných zmluvných 
doložiek (sada II z r 2004) pre prenosy medzi prevádzkovateľmi a primerané 
dodatočné opatrenia vysvetlené tu:  
Časté otázky k Twitter for Business 
Informácie o právnych základoch spracúvania osobných údajov 
Informácie o bezpečnosti a ochrane 
Usmernenia a politiky 
Usmernenia k vládnym žiadostiam o údaje 

The AddThis Services 

poskytované spoločnosťou 

Oracle America, Inc. 

located at 500 Oracle 

Parkway, Redwood 

Shores, CA 94065. 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá (tzv. BCR), Kódex správania pre spracúvanie 

osobných údajov zákazníkových dotknutých osôb, Zmluva o spracúvaní 

osobných údajov, vrátane Dodatku č. 1 pre európskych zákazníkov  

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/
https://services.google.com/fh/files/misc/safeguards_for_international_data_transfers.pdf
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en#zippy=%2Cin-this-article
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea#privacy-policy-our-global-operations
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://www.facebook.com/help/566994660333381
https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://transparency.fb.com/data/government-data-requests/?source=https%3A%2F%2Ftransparency.facebook.com%2Fgovernment-data-requests%2Fgov-additional-information
https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms
https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms
https://citizenlab.ca/2021/03/tiktok-vs-douyin-security-privacy-analysis/
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=en?enter_method=bottom_navigation#Guidelines
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=en?enter_method=bottom_navigation#Guidelines
https://twitter.com/en/privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://privacy.twitter.com/en/for-our-partners/global-dpa
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
https://gdpr.twitter.com/en/faq.html
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases
https://help.twitter.com/en/safety-and-security
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies#law-enforcement-guildelines
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://www.oracle.com/uk/a/ocom/docs/corporate/dpa-bcr-statement-of-changes-062619.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/bcr-privacy-code-051719.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/bcr-privacy-code-051719.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-062619.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-062619.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-062619.pdf

