Informace o ochraně osobních údajů
Zeppelin CZ s.r.o.
ve vztahu k POSKYTOVATELŮM SLUŽEB

Tento informační dopis slouží k poskytnutí informací, předepsaných podle čl. 13, 14 Obecného nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR), poskytovatelům služeb a zaměstnancům poskytovatelů služeb, jejichž
osobní údaje zpracovává společnost Zeppelin CZ s.r.o.
1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby:
Za zpracování Vašich osobních údajů je odpovědná společnost Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem Lipová 72,
251 70 Modletice, IČO 18627226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
zn. C 2346.
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů u nás se můžete kdykoli obrátit na našeho
koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat zde:
Zeppelin GmbH
pověřenec pro ochranu osobních údajů v koncernu
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching b. München
Tel: +49 89 32 000-0
Fax: +49 89 32 000-482
E-mail: datenschutz@zeppelin.com
3. Stanovení účelu zpracovávání údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů odpovědnou osobou je uzavření, provádění a realizace smluv o
poskytování služeb. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje zaměstnanců našich poskytovatelů služeb (zejména jména a podrobnosti o kontaktech kontaktních osob).
Tyto údaje potřebujeme k plnění smlouvy s poskytovatelem služeb. Právním základem pro zpracování
osobních údajů jsou tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy), podpůrně naše oprávněné zájmy
(čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že bez osobních údajů poskytovatele
služeb, pokud nespadá do definice právnické osoby, a také kontaktních osob našich poskytovatelů služeb,
nemůžeme plnit smlouvu s naším poskytovatelem služeb, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že tomu neodporují zájmy kontaktních osob našeho poskytovatele služeb.
Poskytovatel služeb, resp. jeho zaměstnanci, jsou smluvně zavázáni nám údaje poskytnout. Bez těchto
údajů nejsme schopni uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb, ani plnit závazky z ní plynoucí.
Nařízení EU (ES) č. 2580/2001 a (ES) č. 881/2002 za účelem boje proti terorismu požadují, aby žádný z
našich poskytovatelů služeb nepatřil do okruhu osob podezřelých z terorismu podle centrálně vedených
seznamů (seznamy teroristů). Z tohoto důvodu je třeba, abychom před uzavřením příslušné transakce provedli porovnání údajů se seznamy teroristů. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 písm. c) (plnění právních závazků) i čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v minimalizaci rizika a zabránění porušení zákona, stanovujícího sankce.
4. Příjemci nebo kategorie příjemců údajů
Osobní údaje svých poskytovatelů služeb v případě potřeby předáváme jiným koncernovým společnostem
nebo osobám, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Zeppelin CZ s.r.o. Údaje jsou předávány a
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zpracovávány jen v rozsahu potřebném ke konkrétnímu účelu.
5. Plánované předávání údajů do třetích států
Neplánujeme žádné předávání údajů příjemcům ve třetích státech.
6. Doba trvání uložení údajů
Osobní údaje, které získáme pro realizaci konkrétní smlouvy, ukládáme po dobu tří let od úplného splnění
vzájemných smluvních závazků, a poté je ke konci roku automaticky mažeme. Výjimkou je situace, kdy je
další uložení osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti.
7. Práva dotčených osob
Každá dotčená osoba má tyto práva:
•
•
•
•
•

právo na informaci (čl. 15 GDPR)
právo na opravu nesprávných údajů (čl. 16 GDPR)
právo na výmaz, resp. právo na to, „být zapomenut“ (čl. 17 GDPR)
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

Dále má dotčená osoba také všeobecné právo podat námitku (viz. čl. 21 odst. 1 GDPR). V takovém případě je třeba námitku proti zpracování osobních údajů zdůvodnit. Pokud ke zpracování údajů dochází na
základě souhlasu, může být tento souhlas kdykoli odvolán s účinkem do budoucna.
Pro uplatnění práv dotčených osob se obracejte na datenschutz@zeppelin.com nebo na adresu uvedenou
v čl. 2.
Každá dotčená osoba má, bez ohledu na jiný opravný prostředek ve správním nebo soudním řízení, právo
podat stížnost u dozorového orgánu, pokud je dotčená osoba toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se jí týkají, porušuje GDPR (čl. 77 GDPR). Dotčená osoba může toto právo uplatnit u dozorového
orgánu v členském státě svého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa domnělého porušení. Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
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