Informace o zpracování osobních údajů
Naše společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s., IČ: 25137808, se sídlem Zborovská 54/22, Doudlevce, 301 00 Plzeň, vedená v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 1169, tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Manažer pro zpracování osobních údajů
V naší společnosti působí manažer pro zpracování osobních údajů, kterým je ke dni této informace pan David Beneš, tel. 731 193 446, e-mail:
david.benes@etd-bez.cz. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů či uplatnění níže uvedených práv, kontaktujte prosím manažera
pro zpracování osobních údajů. Vaše podněty a žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech,
zejména v případě větší složitosti věci, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce; o takovém prodloužení a jeho důvodech Vás budeme
informovat.
Právo na přístup
Máte právo požádat naši společnost o potvrzení, zda naše společnost zpracovává či nezpracovává Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány
jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Zejména máte právo na informaci ohledně toho, za jakým účelem, jaké konkrétní kategorie osobních
údajů a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme, dále z jakého zdroje Vaše osobní údaje získáváme (pokud nejsou získávány přímo od Vás), komu
Vaše osobní údaje případně předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a v neposlední řadě jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních
údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a případné další
kopie za přiměřený poplatek.
Právo na opravu a doplnění
Jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávané ze strany naší společnosti nepřesné nebo neúplné, pak máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu
opravili či doplnili.
Právo na výmaz
V následujících případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali:
1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromažďovali či zpracovávali;

2. jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, přičemž tento souhlas odvoláte a současně nebude existovat žádný další
právní důvod pro jejich zpracování;
3. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže), přičemž nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
(netýká se námitek dle článku 21 odst. 2 GDPR);
4. bude zjištěno, že zpracování osobních údajů není ze strany naší společnosti prováděno plně v souladu s příslušnými právními předpisy;
5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy EU a/nebo ČR, které se na naši společnost vztahují;
6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti (dle článku 8 odst. 1 GDPR).
Prosím vezměte na vědomí, že právo na výmaz nelze uplatnit v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:
1. splnění naší právní povinnosti stanovené právními předpisy EU a/nebo ČR;
2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Právo na omezení zpracování
V následujících případech máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů:
1. jestliže popřete přesnost Vašich osobních údajů, přičemž v takovém případě dojde k omezení zpracování na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli
přesnost daných osobních údajů ověřit;
2. bude zjištěno, že zpracování není ze strany naší společnosti prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž nás výslovně požádáte,
abychom namísto výmazu osobních údajů omezili jejich použití;
3. Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro příslušný účel zpracování, ale Vy budete zpracování požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu
svých právních nároků;
4. jestliže vznesete námitku proti zpracování (vizte níže), přičemž v takovém případě k omezení zpracování Vašich osobních údajů dojde na dobu
ověření, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody Vaší osoby.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje v takovém
případě přestaneme zpracovávat, ledaže budeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve zpracování pokračovali. V případě zpracování osobních

údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku proti zpracování kdykoli, přičemž v takovém případě bude zpracování osobních údajů bez dalšího
ukončeno.
Právo na přenositelnost
V případě, že zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně a současně je založeno na souhlasu (dle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2
písm. a) GDPR) nebo na základě smlouvy (dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pak máte právo získat Vaše osobní údaje od naší společnosti ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále je případně předat jinému správci.
Právo na odvolání souhlasu
V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas odvolat.
Právo na podání stížnosti
Uplatnění Vašich výše uvedených práv nemá vliv na právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
www.uoou.cz. Právo na podání stížnosti můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v
rozporu s příslušnými právními předpisy.
Informování o porušení zabezpečení
V případě, že dojde v rámci zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a také přímo Vám, pokud
budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a/nebo mailovou adresu).
Informace o zpracování osobních údajů
Všechny osobní údaje zpracovává naše společnost v pozici správce. Tabulka níže specifikuje kategorie osobních údajů, subjekty údajů, účely zpracování a
dobu zpracování osobních údajů, které naše společnost zpracovává.

Subjekty údajů
Návštěvníci těchto
webových stránek

Uchazeči o zaměstnání

Kategorie osobních údajů
-

Zaměstnanci
podnikatelských
subjektů a
veřejnoprávních
orgánů, se kterými se
jedná na základě
obchodních vztahů
nebo zákonných
povinností
Fyzické osoby, se
kterými se jedná na
základě obchodních
vztahů

-

-

IP adresa
cookies
informace o procházení webu
informace o zařízení návštěvníka
lokace zařízení návštěvníka
jméno a příjmení
adresa
e-mail
údaje o kvalifikaci (vzdělání,
schopnosti a dovednosti, pracovní
zkušenosti, reference, získaná
oprávnění apod.)
další údaje obsažené v životopise
nebo požadované pro příslušnou
pracovní pozici
jméno a příjmení
adresa
e-mail
IP adresa
datum narození
rodné číslo (výhradně ve vztahu ke
kvalifikaci – např. osvědčení o
odborné způsobilosti apod.)
jméno a příjmení
adresa
e-mail
IP adresa
datum narození
rodné číslo (výhradně ve vztahu ke
kvalifikaci – např. osvědčení o

Účel zpracování / Právní titul /
Případný důvod oprávněného
zájmu
Účelem je hodnocení návštěvnosti
webu a tvorby statistik a evidencí, a
to na základě oprávněného zájmu sledování provozu na webových
stránkách a jejich optimalizace

Doba uchování / Případní příjemci / Případné
předání do třetí země / Případné automatizované
rozhodování (včetně profilování)
Doba uchování je 3 měsíce a v případě cookies do
okamžiku vypršení jejich platnosti či jejich
odstranění z příslušného zařízení návštěvníka
webu.

Účelem je oslovení uchazečů o
zaměstnání, jejich hodnocení a
zajištění náborového procesu, a to
na základě oprávněného zájmu rozšiřování zaměstnanecké základny
společnosti

Doba uchování je po dobu trvání příslušného
výběrového řízení.
Pokud si tak uchazeč výslovně přeje, je možné jeho
osobní údaje uchovat po delší dobu za účelem jeho
možného oslovení v budoucnu; může se tak však
stát výlučně na základě výslovného písemného
souhlasu daného uchazeče.

Účelem je plnění smluvních vztahů,
možnost užití důkazních prostředků,
zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví a ochrany majetku, resp.
prokázání způsobilosti, a to na
základě právní povinnosti, resp.
oprávněného zájmu.

Doba uchování je 10 kalendářních roků po roce
provedení posledního záznamu.
Kvalifikační doklady jsou uchovávány 5 let po
skončení plnění.
Případnými příjemci jsou veřejnoprávní orgány,
daňový poradce, auditor a právní poradce.

Účelem je plnění smluvních vztahů,
možnost užití důkazních prostředků,
zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví a ochrany majetku, resp.
prokázání způsobilosti, a to na
základě právní povinnosti, resp.
oprávněného zájmu.

Doba uchování je 10 kalendářních roků po roce
provedení posledního záznamu.
Kvalifikační doklady jsou uchovávány 5 let po
skončení plnění.
Případnými příjemci jsou veřejnoprávní orgány,
daňový poradce, auditor a právní poradce.

odborné způsobilosti apod.)

Právní základ
Právním titulem pro zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti jsou zejména následující právní předpisy (v jejich aktuálním znění):
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon 523/1992 Sb., o
daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky; zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, a zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu.
Identifikace zpracovatelů
Prosím vezměte na vědomí, že Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů; těmito osobami
mohou být mj. provozovatelé služeb nástrojů sloužících ke tvorbě statistik a evidencí.
Výše uvedené údaje můžeme dále předat dalším zpracovatelům v případě, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii
při výkonu jejich zákonných pravomocí), a v případě, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám
(zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

