Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky, zájemce a dodavatele
(„obchodní partnery“) společnosti Erwin Junker Grinding Technology a.s.
a LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o
Ochrana Vašeho soukromí v případě zpracovávání osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá.
Osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Vaší poptávky, objednávky, navázání kontaktů nebo
během našich obchodních vztahů, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými
ustanoveními. Ochrana dat a bezpečnost informací jsou stavebním kamenem naší firemní politiky.
Měli byste vědět, jaká data uchováváme, jakým způsobem je zpracováváme a jaká máte práva.
Jméno a kontaktní údaje zodpovědných osob

1.

Zodpovědná je ta společnost, které jste směřovali Vaši poptávku nebo objednávku, případně se kterou
jste jinak v kontaktu.
Zodpovědný subjekt za veškeré poptávky, objednávky nebo získávání kontaktů u společnosti
Erwin Junker Grinding Technology a.s.
Erwin Junker Grinding Technology a.s.
Řípská 863/19, 276 01 Mělník
Tel.: +420 315 632 237
E-mail: info@junker.cz
Zodpovědný subjekt za veškeré poptávky, objednávky nebo získávání kontaktů u společnosti
LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o.
LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o.
Lidická 66, 252 68 Středokluky
Tel.: +420 315 632 237
E-mail: info@lta-filter.cz
Kontaktní údaje pověřené osoby na ochranu osobních údajů

2.

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou osobních údajů společnosti Erwin Junker Grinding
Technology a.s. a společnosti LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o.:
Ing. Roman Veselý
E-mail: roman.vesely@junker.cz
Telefon: +420 315 632 237
Kategorie osobních údajů

3.

Budou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
-

osobní data (jméno, příjmení, datum narození v případě, že bude z Vaší strany uvedeno,
odvětví)
kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a podobná data)
data poptávky, data z plnění našich smluvních závazků, reklamní a podniková data,
dokumentovaná data (zápisy z jednání)
jiná z Vaší strany zveřejněná data (např. v rámci obchodní korespondence)
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Krom toho, zpracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro poskytování našich smluvních
služeb, které jsme oprávněně získali od třetí strany (např. adresáře firem, registry).
Účel zpracování dat a právní základy

4.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
a) k plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 pís. b) GDPR)
Zpracování osobních údajů probíhá za účelem plnění našich smluv uzavřených s Vámi a k plnění
Vašich poptávek jakož i všech s nimi spojených činností (např. komunikace s kontaktní osobou)
včetně předsmluvních opatření. Důvody zpracování údajů se řídí v první řadě obsahem konkrétní
smlouvy.
b) k plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 pís. c) GDPR)
Vaše osobní údaje zpracováváme tehdy, jeli to nutné k plnění právních povinností (např. povinné
uchovávání obchodních dopisů a dokladů v souladu s obchodními a daňovými zákony). Mimo to může
být zveřejnění osobních údajů nutné v rámci úředních/soudních opatření za účelem dokazování nebo
prosazování občanských práv (např. v případě právního sporu u soudu).
c) v rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR)
Nakolik je to nutné, zpracováváme Vaše data nad rámec vlastního plnění smlouvy, a sice za účelem
ochrany oprávněných zájmů našich nebo třetí strany. To se děje za následujícím účelem:
-

kvůli reklamě nebo průzkumu trhu, pokud to není v rozporu s Vaším souhlasem s využitím
Vašich dat za tímto účelem
kvůli vyžádání zpráv a výměně informací nakolik je to právně přípustné, především v případě
úvěrového rizika
kvůli omezenému uložení Vašich dat, pokud není možný výmaz kvůli jejich zvláštnímu
způsobu uložení nebo nepřiměřeně vysokému množství
kvůli uplatnění právních nároků a obhajobě u právních sporů, které nejsou bezprostředně
součástí smluvního vztahu
kvůli zajištění a plnění našeho podnikového práva prostřednictvím odpovídajících opatření
(např. kamerový dohled)
kvůli přípravě a provádění smluv a projektů s Vašim podnikem
kvůli zajištění dodržování ostatních zákonných předpisů (Compliance) a jeho prokázání

d) na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem, pak je daná
legitimnost zpracovávání na základě Vašeho souhlasu (např. v případě objednávky prostřednictvím
news letter).

Prosím, vezměte na vědomí, že může platit více právních základů současně.
5. Využívání Vaší e-mailové adresy
Pokud jsme obdrželi Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním
služeb, můžeme ji použít k přímé reklamě na naše vlastní podobné produkty nebo služby (brousicí
stroje popř. filtrační systémy). Můžete to kdykoliv bezplatně odmítnout. Naše kontaktní údaje pro
tento účel naleznete pod bodem 1. Podrobnosti týkající se Vašeho práva na odmítnutí dle GDPR
najdete pod bodem 8. h.
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6. Příjemce
Vaše osobní údaje budou předávány uvnitř podniku oddělením, které je potřebují za účelem plnění
našich smluvních nebo právních povinností, případně k prosazení našeho oprávněného zájmu.
Krom toho mohou Vaše osobní údaje obdržet následující místa:
•
•
•
•
•

jiné tuzemské nebo zahraniční podniky uvnitř skupiny JUNKER (viz. https://www.junkergroup.com/cs/podnik/junker-group/)
z naší strany ustanovený zpracovatel (čl. 28 GDPR), například v oblasti poskytování služeb
IT, podpora/servis aplikací počítačových systémů/IT, archivace, likvidace dat, nákupu,
marketingu, zúčtování, telefonického spojení, managementu webových stránek
veřejná místa a instituce v případě zákonné nebo úřední povinnosti, na základě které jsme
povinni k předložení, oznamování nebo předávání dat, nebo tehdy, je-li předání dat ve
veřejném zájmu
místa a instituce na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněných zájmů třetích stran
(např. předávání údajů úřadům, podávání informací, inkaso, právníci, soudy, znalci)
ostatní místa, pro které jste nám udělili souhlas s předáváním dat

Předávání osobních údajů třetím stranám je možné pouze tehdy, pokud je to nutné pro realizaci Vašich
zakázek, či ze zákona dané, případně pokud jsme Vás speciálně informovali o předání údajů na
základě obdržení zvláštních požadavků ve věci předání dat do třetích zemí.
V případě předávání dat uvnitř skupiny JUNKER můžeme Vaše data předávat též do poboček nebo
společností JUNKER mimo Evropskou unii. V těchto zemích chybí adekvátní ustanovení Evropské
komise, tzn. v těchto zemích neexistuje žádná srovnatelná ochrana osobních údajů, jako je tomu
v Evropské unii. K zajištění odpovídající garance ochrany osobních údajů jsme proto uzavřeli s těmito
místy standardní EU smlouvy (tzv. standardní smluvní klausule). Rozhodnutí Evropské komise
k přiměřenosti standartních smluv Evropské unie je dostupné na adrese: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=CS

7. Doba uchovávání dat
Nakolik je to nutné, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní data po dobu trvání našeho obchodního
vztahu, což se může vztahovat též například na uzavření a realizaci smlouvy. Krom toho jsme povinni
dodržovat různé zákonné povinnosti týkající se uchovávání a dokumentování dat. Stanovené lhůty pro
uchovávání či dokumentaci dat činí až deset let. Krom toho se doba pro uchovávání dat určuje též dle
zákonných promlčecích lhůt, které činí zpravidla tři roky, v určitých případech však mohou činit až
třicet let.
8. Vaše práva dle GDPR
Dle zákona jsme povinni informovat Vás o Vašich právech v souladu s GDPR. Následně tato práva
objasníme. Tato práva Vám náleží za podmínek aktuálních specifických ustanovení o ochraně
osobních údajů. Následným výčtem Vašich práv Vám tímto nebudou přiznána další rozsáhlejší
oprávnění.
a) Sdělení
Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší osoby;
v tomto případě máte právo na sdělení o těchto osobních datech a na informace uvedené jednotlivě v
čl. 15 GDPR.
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b) Oprava
Máte právo požadovat od nás okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, týkajících se Vaší
osoby, případně doplnění neúplných osobních údajů, čl. 16 GDPR.
c) Mazání
Máte právo požadovat, aby byla Vaše osobní data z naší strany okamžitě smazána v případě, že
nastane některý z důvodů uvedených v bodě 17 GDPR, např. pokud se jedná o údaje, které k danému
účelu nejsou více nutná.
d) Omezení zpracování
Máte právo požadovat omezené zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane jeden z
předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud budete mít námitky proti zpracování dat kvůli
trvání vyhodnocení z naší strany.
e) Přenositelnost údajů
Za určitých předpokladů máte právo obdržet, předat a nakolik je to technicky možné, nechat převést
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném
formátu, čl. 20 GDPR.
f) Stížnosti
Máte právo nezávisle na jiných správních nebo soudních nápravných opatřeních stěžovat si u daného
dozorčího úřadu, pokud jste toho názoru, že byl při zpracování Vašich osobních údajů z naší strany
porušen zákon GDPR, čl. 77 GDPR. Toto právo můžete uplatnit u dozorčího úřadu v členském státě
Vašeho trvalého pobytu, Vašeho pracovního místa nebo místa údajného porušení práv. Kontaktní
údaje dozorčích úřadů v České republice naleznete na adrese https://www.uoou.cz/.
g) Odvolání (souhlasu)
V případě, že jste nám poskytli souhlas ve věci ochrany osobních údajů, máte právo jej kdykoliv do
budoucna odvolat. To platí též pro souhlas týkající se ochrany osobních údajů, který jste nám udělili
před vstoupením v platnost zákona GDPR.
h) Odvolání
Mimo to máte právo podat kdykoliv odvolání proti zpracování Vašich osobních údajů z
důvodů plynoucích z Vaší zvláštní situace, ačkoliv je z naší strany zajištěna ochrana osobních
údajů a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Tato data pak dále nezpracováváme,
pouze v případě, že bychom prokázali závažné legitimní důvody pro jejich zpracování, které
by přesahovaly Vaše zájmy, práva a svobody, či by jejich zpracování sloužilo k uplatnění,
výkonu nebo ochraně právních nároků (čl. 21 GDPR).
V případě zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v rámci přímého marketingu
(např. prostřednictvím e-mailu) máte právo se kdykoliv odvolat proti jejich používání pro
tyto účely. To platí též v případě profilování, ačkoliv plně s přímým marketingem souvisí.
Profilováním je míněno použití osobních údajů za účelem analýzy či předpovědi určitých
osobních aspektů (např. zájmů).
9. Povinnost poskytnout osobní údaje
Rozsah poskytnutých dat určujete Vy. Můžete nám poskytnout pouze ty údaje, které jsou nutné pro
realizaci a provádění obchodního vztahu nebo pro předsmluvní vztah s námi nebo ty údaje, které jsou
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pro nás ze zákona nezbytně nutné. Bez těchto údajů nebudeme zpravidla schopni uzavřít a realizovat
smlouvu. To se může vztahovat též na data, která jsou nutná později v rámci obchodního vztahu.
10. Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování včetně profilování neprovádíme. Pokud by k tomu však v určitých
případech došlo, budeme Vás o tom speciálně informovat, pokud to bude ze zákona dané.
11. Rozsah platnosti
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro realizaci obchodních vztahů se zákazníky, zájemci
a dodavateli.

Stav: květen 2018
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