
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, SMLUVNÍ 
PARTNERY (A JEJICH ZAMĚSTNANCE) (PODLE ČL. 13 a 14 GDPR) 

V květnu 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které stanovuje rozšířené informační 
povinnosti. Z toho důvodu Vás v souladu s novými právními předpisy informujeme o způsobu nakládání s Vašimi 
údaji. Dovolujeme si Vás upozornit, že se jedná o stejné zpracování údajů, jaké jsme již prováděli v minulosti, a 
že ve smluvním vztahu k žádným změnám nedochází. 

Ochrana a bezpečí Vašich osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Zavazujeme se, že při veškerém zpracování 
osobních údajů budeme dodržovat právní předpisy týkající se zpracování údajů. Níže uvádíme přehledné 
informace o tom, proč shromažďujeme Vaše údaje a jakým způsobem je zpracováváme.    

1. Kdo za zpracování osobních údajů odpovídá a na koho se můžete obrátit 
v případě dotazů? 

Odpovědnou osobou za zpracování údajů je Váš smluvní partner z obchodního vztahu (smluvní vztah, 
dodavatelský vztah).  

Greiner Perfoam s.r.o. 

Vožická 601  

390 02 Tábor 

Česká republika 

T: +42 381 406 734 

Email: personalnitabor@greiner-perfoam.com 

Rejstříkový soud: Obchodní rejstřík České Budějovice, oddíl C vložka 5850 

DIČ: CZ63908514 

 

V případě dotazů ke zpracování Vašich údajů se prosím obraťte na personalnitabor@greiner-perfoam.com. 

2. Rámcové informace o zpracování 

Z jakého zdroje pochází tyto údaje a jaké kategorie údajů se zpracovávají?   
Zpracováváme osobní údaje (dále nazývány také jen jako „údaje“), které jsme získali v souladu s právními 
předpisy v rámci obchodního vztahu od Vás popř. Vašich zaměstnanců a orgánů, provozovatelů databází, třetích 
osob, které jsou oprávněny k předávání údajů naší společnosti (např. jiné koncernové podniky, poskytovatelé 
služeb jako např. spedice, advokát, …) a veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík/živnostenský 
rejstřík/rejstřík spolků, katastr nemovitostí, média).     

Mezi osobní údaje patří zejména údaje o Vaší identitě (jméno, zřídka: datum narození, …), kontaktní údaje 
(adresa, emailová adresa, telefonní číslo, kontaktní řeč, …), informace o funkci (organizační zařazení v závodu, 
pravomoc k zastupování, …), údaje o bonitě, spíše výjimečně: údaje pro legitimaci (údaje z průkazů), …), 
autentizační údaje (podpisový vzor, …). 

Kromě toho ukládáme Vaše osobní údaje za účelem zpracování výsledků, které generujeme my sami nebo Vy pro 
nás (např. vývojářský kód). Stejně tak zpracováváme informace, které jsou vytvářeny při používání našich 
technických prostředků (např. cookies, logy…).  

K jakému účelu a na jakém právním základě se údaje zpracovávají? 
Níže Vás informujeme o různých účelech zpracování v souladu s právními předpisy a příslušnými právními tituly. 

Naší snahou je poskytnout Vám obecné a komplexní informace. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že Vaše 

osobní údaje se samozřejmě nezpracovávají ve všech procesech.   

Zpracování za účelem splnění předsmluvních a smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a splnění 

zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) 

Zpracováváme takové osobní údaje, které jsou potřebné pro navázání, zahájení, provádění nebo ukončení 
obchodního vztahu a pro realizaci smluvních nároků z našeho smluvního vztahu (s Vaším zaměstnavatelem), 
včetně automatizovaně vyhotovených a archivovaných textových dokumentů (např. korespondence). Evidujeme 



 

například údaje o dodavatelích, obratu, datu zaúčtování, dále smluvní dokumentaci, provádíme zpracování a 
předání informací soudům, úřadům nebo právním zástupcům za účelem uplatnění nároků. 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem splnění zákonných povinností. Mezi tyto povinnosti patří 
archivační, dokumentační a oznamovací povinností vyplývající z korporátně-právních a daňových předpisů, 
včetně vedení účetnictví a výkaznictví. Pro splnění těchto účelů může být v konkrétních případech potřebné 
poskytnout Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, jako jsou např. auditoři.    

Zpracování na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. f 

GDPR), konkrétně v rámci realizace svobody podnikání, k ochraně vlastnictví apod. 

 za účelem interní administrativy a zajištění bezproblémového obchodního průběhu.  

 pro zodpovězení Vašich dotazů. K tomuto účelu může být nezbytné předat Vaše osobní údaje dalším 

koncernovým podnikům.   

 pro ověření bonity. 

 pro účely upevňování vztahu se zákazníkem (zasílání pozvánek, newsletterů) a prodeje.  

 za účelem přímé reklamy. 

 pro účast na anketách. V konkrétních případech můžeme Vaše údaje předat kooperačním partnerům 

pro jejich provedení.  

 pro plánování akcí, zasílání pozvánek na akce a koordinaci. 

 pro zajištění bezpečnosti sítě a informací. Při realizaci našich bezpečnostních opatření (rovněž ve vztahu 

k údajům) se Vaše údaje zpracovávají za účelem správy a zajištění bezpečnosti našich systémů. Při 

používání internetu přes náš zákaznický přístup, při používání komunikačních prostředků jako jsou 

telefon, email, chat (instant messaging) nebo videokonference či v případě používání technických 

platforem pro spolupráci (např. intranet, webové platformy pro konkrétní projekty) se jejich používání 

z bezpečnostních důvodů zaznamenává.    

 k účelu zamezení případného zneužití (systém pro upozornění na porušení předpisů!).  

 pro zajištění obecné bezpečnosti v objektu společnosti a jejím areálu se Vaše osobní údaje evidují 

v rámci managementu návštěv a Vaše fotografie může být uložena monitorovacím kamerovým 

systémem. 

Pokud si výše uvedené zpracování z odůvodněných důvodů nepřejete, můžete vznést námitku proti zpracování.   

Zpracování dobrovolně poskytnutých údajů nebo údajů poskytnutých na základě Vašeho (výslovného) souhlasu 

(čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR)N.  

Následující údaje se zpracovávají popř. předávají výhradně na dobrovolné bázi, tzn. na základě Vašeho souhlasu.  

 Ve výjimečných případech: Zveřejnění Vaší fotografie na firemních internetových stránkách nebo 

případně k reklamním účelům v tištěných nebo online médiích je dobrovolné.  

 Záznam z videokonference/zvukový záznam je vždy podmíněn souhlasem všech účastníků.  

Každý z těchto souhlasů můžete nezávisle na sobě kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování 
prováděného do okamžiku odvolání souhlasu (srovnej Bod 4). 

Je poskytnutí údajů předepsáno ve smlouvě nebo zákonu a je pro uzavření smlouvy nezbytné? (čl. 13 (2) písm. 
e GDPR + odůvodnění v čl. 60) 
Pro bezproblémovou realizaci našeho smluvního vztahu je zpracování určitých osobních údajů nezbytné. 
Například se smluvními partnery, kteří jsou fyzické osoby, bychom bez poskytnutí osobních údajů nemohli 
smlouvu ani uzavřít, ani realizovat. Uchovávání a použití osobních údajů je s našimi smluvními partnery částečně 
ujednáno. Naši smluvní partneři pravidelně poskytují osobní údaje svých kontaktních osob za účelem další 
koordinace a provádění dodávek a plnění. 

3. Předávání údajů a zahraniční aspekty  

Kdo obdrží Vaše údaje? 
Pro dosažení zamýšlených účelů může být někdy nezbytné, abychom Vaše údaje předali a zpřístupnili příjemcům 
(např. úřady/orgány veřejné správy, soudy, Vaše banka, nadřazené koncernové společnosti, …) nebo poskytli 
přístup k Vašim údajům kooperačním partnerům (např. těm, kteří pro nás provádí správu dat, pro používání 



 

softwaru a IT infrastruktury, pro účely podpory a údržby). Předávání příslušných údajů vždy probíhá na základě 
zákonných předpisů nebo smluvní dohody popř. z části na základě Vašeho (výslovného) souhlasu.   

Spolupracujeme pouze s takovými kooperačními partnery, kteří poskytují dostatečné záruky, že Vaše údaje jsou 
u nich v bezpečí.  

Předávají se údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím? 

Vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo EHP za účelem provádění předsmluvních opatření nebo 

při plnění našeho smluvního vztahu (s Vaším zaměstnavatelem), avšak pouze tehdy, pokud je spolupráce, 

kontaktování nebo výměna informací s našimi smluvními partnery mimo EHP nutná. V rámci mediálních aktivit 

může být Vaše fotografie zveřejněna na našich komunikačních kanálech (internetové stránky, sociální média, …), 

avšak vždy na základě Vašeho výslovného souhlasu. 

Jak dlouho se Vaše údaje uchovávají? 
Vaše údaje uchováváme v závislosti na příslušném účelu zpracování po rozdílnou dobu. Zpravidla Vaše údaje 
zpracováváme po dobu celého trvání obchodního vztahu (od navázáním kontaktu, přes realizaci až po ukončení 
smlouvy, stejně jako do ukončení zájmu o informace z Vaší strany). Vaše údaje dále uchováváme za účelem 
splnění zákonných archivačních a dokumentačních povinností, po dobu běhu platných záručních lhůt, lhůt 
týkajících se odpovědnosti za vady a promlčecích lhůt, v případě právních sporů, u kterých jsou údaje potřebné 
jako důkaz, pak do ukončení sporu.   

4. Práva subjektů údajů 

Jaká práva na ochranu osobních údajů Vám náleží? 
Chceme Vás dále informovat, že jste kdykoli oprávněni:  

 požadovat informaci o tom, které Vaše údaje zpracováváme (viz podrobně čl. 15 GDPR),  

 nechat své údaje opravit nebo vymazat, pokud neexistují oprávněné převažující důvody ke zpracování (viz 

podrobně čl. 16 a čl. 17 GDPR),  

 omezit zpracování Vašich údajů (viz podrobně čl. 18 GDPR), 

 podat námitku proti zpracování údajů (viz podrobně čl. 21 GDPR),  

 uplatňovat přenositelnost údajů (viz podrobně čl. 20 GDPR). 

Máte právo na odvolání svého souhlasu? 
Vás souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat (srovnej Bod 2 – Souhlas), aniž by tím byla 
dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do okamžiku odvolání souhlasu. Pokud chcete svůj souhlas 
odvolat, obraťte se prosím přímo na personalnitabor@greiner-perfoam.com. 

Existuje právo podat stížnost k dozorovému úřadu?  
Pokud by proti očekávání došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, jste oprávněni podat stížnost 
k dozorovému úřadu Vašeho státu, zejména v místě pobytu nebo na pracovišti, či k jinému úřadu pro ochranu 
osobních údajů v EU. Přehled naleznete pod Úřady pro ochranu osobních údajů. 

Používáte osobní údaje k automatizovanému rozhodování nebo profilování?  
Vaše osobní údaje k automatizovanému rozhodování nebo profilování nepoužíváme. 

Zpracovávají se údaje také k jiným účelům? 
Závěrem bychom Vás chtěli informovat, že Vaše údaje zpracováváme pouze k výše uvedeným účelům. Pokud 
bychom zamýšleli (další) zpracování k jiným účelům, budeme Vás o tom informovat zvlášť.   

Doufáme, že Vám tento informační list přinesl přehledné informace o způsobu a účelech zpracování Vašich 
osobních údajů. Pokud byste i přesto měli ke zpracování Vašich osobních údajů další dotazy, obraťte se prosím 
na kontaktní místo v Bodě 1.  

 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

