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Dešifrování PIN-kódu robotické sekačky 
Abychom mohli váš PIN-kód dešifrovat, potřebujeme následující informace: 

 

Křestní jméno: Příjmení: 

Adresa: PSČ: 

Město: E-mail: 

Datum nákupu: Telefonní číslo: 

Sériové číslo (Serial No.): 
(9-místné číslo na stříbrném štítku na výrobku nebo také 
prostřednictvím Update Tool 
na našich stránkách pomocí USB kabelu) 

Produktový klíč (8- písmenný kód): 
(naleznete na letáku v krabici) 

Číslo výrobku (Product No.): 
(9-místné číslo na stříbrném štítku na výrobku) 

Zaregistroval(a) jste si vaši rob. sekačku online? 

Ano  Ne: 

Bezpečnostní kód: 
Přečtěte si, prosím, bezpečnostní kód prostřednictvím Update Tool 
na našich stránkách pomocí USB kabelu. 

 

Informace o tom, jak propojit software a robotickou sekačku 
naleznete na webových stránkách. Postupujte podle kroků 1, 2 a 
3. Vlevo dole se zobrazí „Obnovit ztracený PIN kód.“ Zde najdete 
sériové číslo a „šifrovaný PIN-kód“ (bezpečnostní kód) vaší 
robotické sekačky. 

Zadejte bezpečnostní kód funkce "kopírovat / 
vložit": 

V případě, že již nemůžete produktový klíč najít, požadujeme také dodatečné následující informace, abychom vyloučili 
krádež: kopii dokladu o nákupu robotické sekačky. Pokud již nemáte doklad o koupi, pak potřebujeme kopii vašeho 
občanského průkazu. 
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S údaji se bude samozřejmě zacházet důvěrně a výhradně v souladu s předpisy o ochraně údajů vytištěnými níže jako 

součást služby, kterou jste si objednali. 

Upozorňujeme, že pokud bude robotická sekačka v naší databázi uvedena jako „odcizená“, budeme kontaktovat 

registrovaného majitele s informací, že se může obrátit na orgány činné v trestním řízení za účelem dalšího objasnění 

těchto skutečností. 

 
 

Podpis Datum 

 
 

Informace o ochraně dat  
poslední aktualizace: 1.03.2022 

 
Rádi bychom vás informovali o zpracování vašich osobních údajů v rámci výše uvedené žádosti o obnovení PIN 

kódu robotické sekačky. 

 
1. Za zpracování vašich údajů odpovídáme my, Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - 

Chodov. Podrobné informace najdete na stránkách Oznámení o ochraně osobních údajů 

(husqvarnagroup.com). 
 

2. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely plnění smlouvy, tedy pro zpracování a vyřízení vaší 

objednávky služeb. Takové účely mohou zahrnovat kontaktování vás v případě dotazů a samozřejmě vrácení 

vaší reaktivované robotické sekačky na trávu. 
 

3. V rámci plnění smlouvy předáváme vaše údaje v nezbytném rozsahu pro tento účel navazujícím 

poskytovatelům služeb, například poskytovatelům služeb za účelem opravy nebo přepravy. Ve výjimečných 

případech předáváme osobní údaje orgánům činným v trestním řízení. Děje se tak v souladu s příslušnými 

právními povinnostmi, například v souladu s trestním řádem. 

4. Údaje, které nám předáte, budou uloženy po zákonem stanovenou dobu a následně budou vymazány. 

5. Máte právo kdykoliv požadovat přístup nebo kopii vašich příslušných osobních údajů spolu s informacemi o 

povaze, zpracování a zveřejnění těchto osobních údajů. Dále máte právo na opravu vašich osobních údajů, 

právo požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. 

6. Stížnosti na zpracování vašich příslušných osobních údajů můžete podat u orgánu pro ochranu osobních údajů 

(zejména u orgánu pro ochranu osobních údajů členského státu EU, ve kterém žijete nebo ve kterém pracujete, 

nebo ve kterém k údajnému porušení došlo, podle toho, co je relevantní). 

7. Údaje, které nám poskytnete, potřebujeme pro uzavření a plnění smlouvy. Bez nezbytných údajů s vámi 

nemůžeme servisní smlouvu uzavřít ani plnit. 

https://privacyportal.husqvarnagroup.com/cz/privacy-notice/
https://privacyportal.husqvarnagroup.com/cz/privacy-notice/

