POZNÁMKY K ZÁSADÁM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
FIREMNÍCH ZÁKAZNÍKŮ, DODAVATELŮ A DALŠÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Datum zveřejnění: 3. května 2018
Datum aktualizace: 3. května 2018
1.

ÚVOD
Účelem těchto Poznámek k zásadám zpracování osobních údajů (dále jen „Poznámky“)
je informovat vás, jak EIZO Europe GmbH (dále jen „my“, „nám“, „naše“) bude
zpracovávat vaše osobní údaje coby jejich správce a jaká opatření a postupy jsme zavedli
pro zajištění náležité ochrany těchto údajů. Poskytnutí takových informací je jedním
z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection
Regulation 2016/679; dále jen „GDPR“).
Tyto Poznámky nezakládají žádný smluvní vztah mezi vaší a naší stranou a můžeme je
příležitostně měnit.

2.

ZPRACOVÁNÍ V SOULADU SE ZÁKONEM
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze:
(a)

když k tomu poskytnete svůj souhlas;

(b)

když je jejich zpracování nezbytné k poskytnutí výrobků nebo služeb vám/vašemu
zaměstnavateli;

(c)

když je jejich zpracování nezbytné k reakci na požadavek od vás/vašeho
zaměstnavatele;

(d)

když je jejich zpracování nezbytné k zachování vztahů mezi námi a vámi/vaším
zaměstnavatelem;

(e)

když je jejich zpracování nezbytné pro splnění našich zákonných a právních
povinností.

Ve výše uvedeném případě (a) můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tím, že zašlete
žádost dle postupu v části 12 níže.
3.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME

3.1

Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:

3.2

(a)

vaše jméno, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje;

(b)

vaši funkci, zařazení a/nebo pracovní pozici v rámci vaší společnosti;

(c)

detaily o vašich preferencích ohledně akčních nabídek nebo materiálů;

(d)

detaily o vašem vstupu do našich prostorů, systémů, webových stránek; a

(e)

vaše vzkazy, reakce nebo příspěvky k průzkumům a dotazníkům.

Můžeme po vás vyžadovat poskytnutí vašich osobních údajů, abychom mohli uskutečňovat
naše obchody a operace, spravovat náš vztah vůči vám/vašemu zaměstnavateli,
poskytovat naše výrobky nebo služby vám/vašemu zaměstnavateli nebo plnit naše
zákonné a právní povinnosti. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, můžete nám tím
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znemožnit spravování našeho vztahu vůči vám/vašemu zaměstnavateli nebo poskytování
našich výrobků nebo služeb vám/vašemu zaměstnavateli.
3.3

Vyvineme veškeré úsilí k zajištění přesnosti a úplnosti vašich osobních údajů, které
přechováváme, jakož i k zajištění jejich aktuálnosti. V tom nám ovšem můžete sami
významně pomoci tím, že se na nás obrátíte, jakmile se vaše osobní údaje změní, nebo
pokud zjistíte, že o vás přechováváme nepřesné osobní údaje (viz část 9 níže). Neneseme
žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku nepřesných, nepravdivých, chybných
nebo neúplných osobních údajů, které jste nám poskytli.

4.

JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE.
Osobní údaje obvykle shromažďujeme na základě informací, které nám vy/váš
zaměstnavatel poskytne během trvání našeho vztahu s vámi/s vaším zaměstnavatelem.
Typicky se jedná o e-maily a další korespondenci, kterou jste nám vy/váš zaměstnavatel
zaslali, o vizitky, o formuláře a dokumenty použité při přihlašování vás/vašeho
zaměstnavatele do rozdělovníků našich obchodních a reklamních zpráv, o situaci, kdy jste
svým zaměstnavatelem jmenováni osobou oprávněnou jednat jeho jménem,
o přihlašovací údaje, které k přístupu k našim výrobkům nebo službám používáte vy svým
jménem/jménem svého zaměstnavatele.
Vaše osobní údaje můžeme získávat také z dalších zdrojů, mezi něž patří součásti naší
skupiny, subjekty pro potírání podvodů, společnosti hodnotící kredibilitu nebo vládní úřady.

5.

JAK NAKLÁDÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI
Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti se správou našeho vztahu s vámi/vaším
zaměstnavatelem a s poskytováním našich výrobků a služeb vám/vašemu zaměstnavateli
za následujícími účely:
(a)

k poskytnutí výrobků nebo služeb vám/vašemu zaměstnavateli;

(b)

k odpovědi na
zaměstnavatele;

(c)

k poskytnutí reklamních a marketingových materiálů vám/vašemu zaměstnavateli,
o nichž se domníváme, že budou pro vás/vašeho zaměstnavatele zajímavé;

(d)

ke spravování, rozvoji a zlepšování spektra našich výrobků, služeb, obchodů,
informačních systémů a webových stránek;

(e)

k monitorování a hodnocení souladu s právem a s našimi zásadami a standardy;

(f)

ke splnění našich zákonných a právních povinností a požadavků kdekoliv na světě,
včetně informování státních a mezinárodních regulačních orgánů a/nebo
podstupování auditů prováděných těmito orgány;

(g)

k bránění praní špinavých peněz, k finančním a úvěrovým prověrkám, k prevenci
kriminální činnosti a podvodů a k jejich odhalování;

(h)

k administrativním účelům souvisejícím s bezpečností a s přístupem do našich
systémů, prostorů, platforem a webových stránek a aplikací;

(i)

ke splnění soudních rozhodnutí a k vykonání a/nebo obraně našich zákonných práv;

(j)

k dalším legitimním obchodním účelům; a

nám

adresované
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zprávy

nebo

příspěvky

od

vás/vašeho

(k)

6.

v dalších situacích, kdy je to dovoleno nebo vyžadováno příslušným zákonem nebo
nařízením.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být předány do země nebo oblasti (včetně umožnění přístupu ze
země nebo oblasti či uložení v zemi nebo oblasti) mimo Evropský hospodářský prostor
(European Economic Area; dále jen „EEA“), včetně zemí, jejichž právo nemusí zaručovat
stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je uplatňována v EEA. Konkrétně můžeme
sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi v naší skupině mimo EEA včetně Japonska.
Zajistíme, že každé takové mezinárodní předávání údajů bude prováděno s odpovídajícím
resp. patřičným zabezpečením tak, jak vyžaduje GDPR. Kopie příslušných bezpečnostních
dokumentů můžete získat po zaslání požadavku dle části 12 níže.

7.

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT DÁLE
Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme a neobchodujeme s nimi a nebudeme
tak činit ani v budoucnu. Vaše osobní údaje předáme pouze následujícím příjemcům:

8.

(a)

společnostem v naší skupině;

(b)

společnostem, kterým udělíte souhlas nebo které stanovíte;

(c)

třetím stranám, které zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem (jako
například systémoví poskytovatelé včetně cloudových poskytovatelů);

(d)

třetím stranám, které zpracovávají vaše osobní údaje svým vlastním jménem, ale
poskytují vám nebo vašemu zaměstnavateli služby naším jménem (jako například
naši dodavatelé);

(e)

společnostem poskytujícím služby pro odhalování praní špinavých peněz, pro
snížení úvěrových rizik nebo pro jiné účely sloužící k potírání podvodů a kriminality
a společnostem poskytujícím podobné služby včetně finančních institucí, agentur
hodnotících kredibilitu a regulačních orgánů, s nimiž jsou takové informace sdíleny;

(f)

třetím stranám, jimž udělíme nebo novujeme některá naše práva či povinnosti;

(g)

očekávanému kupci v případě, kdy budeme prodávat některou část našeho podniku
nebo jmění; a

(h)

vládě, regulačnímu orgánu, výkonnému nebo devizovému orgánu nebo soudu,
jestliže se to po nás vyžaduje na základě příslušného zákona či nařízení nebo
jestliže nás o to požádá.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME
Zavazujeme se zabezpečit a chránit vaše osobní údaje a zavedeme a budeme uplatňovat
patřičná technická a organizační opatření k zajištění takové úrovně bezpečnosti, která je
nezbytná pro ochranu vašich osobních údajů před nahodilým či neoprávněným zničením,
ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo zpřístupněním.

9.

VAŠE PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

9.1

Pokud si přejete:
(a)

aktualizovat, pozměnit nebo smazat své osobní údaje nebo obdržet kopii svých
osobních údajů, které přechováváme; nebo
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(b)

omezit nás nebo zamezit nám ve využívání vašich osobních údajů, které
přechováváme,

můžete o to požádat tím, že nás kontaktujete dle postupu v části 12 níže.
9.2

V každé výše uvedené situaci vás můžeme požádat o prokázání vaší identity tím, že nám
poskytnete platné identifikační údaje, abychom mohli dostát svým bezpečnostním
závazkům a zabránili neoprávněnému vyzrazení údajů.

10.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘECHOVÁVAT
Vaše osobní údaje budeme přechovávat tak dlouho, jak bude nezbytné ke splnění účelu,
za kterým jsme údaje získali, nebo ke splnění zákonů, nařízení nebo vnitřních pravidel.

11.

JAK AKTUALIZUJEME NEBO MĚNÍME TYTO POZNÁMKY K ZÁSADÁM ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obsah těchto Poznámek můžeme měnit či aktualizovat z důvodu udržení souladu
s příslušnými zákony a nařízeními nebo v souvislosti se změnou našich vnitřních pravidel.
Učiníme tak aktualizací těchto Poznámek. Přitom nemusíte být nutně přímo upozorněni
na takovou změnu. Proto prosím pravidelně sledujte tyto Poznámky, abyste byli plně
informováni o jejich změnách či aktualizacích.

12.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Pokud máte nějaké dotazy či připomínky ohledně obsahu těchto Poznámek nebo ohledně
svých osobních údajů, nebo pokud si přejete vznést požadavek ohledně svých osobních
údajů, kontaktujte nás prosím s využitím níže uvedených adres:
E-mail: ecz-unsubscribe@eizo.com

13.

JAK PODAT STÍŽNOST ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů stížnost, pokud usoudíte, že jsme
porušili Vaše práva na ochranu Vašich osobních údajů.
Seznam s kontaktními údaji na příslušný národní úřad pro ochranu osobních údajů pro
Vaši
zemi
naleznete
zde:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080
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