INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a. s., Zborovská 54/22, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká
republika, IČO 251 37 808, zapsaná KS v Plzni, oddíl B, vložka 1169 informuje, že při zpracovávání
osobních údajů postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR").
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritní, a proto dbáme na soulad v právních
předpisech, které nám v této souvislosti vyplývají.
V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, můžete kontaktovat
našeho zaměstnance, který se zabývá problematikou ochrany osobních údajů e-mailem
magdalena.trnkova@etd-bez.cz nebo písemně na adrese společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a. s.,
Zborovská 54/22, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká republika.
Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů?
Zpracovatelem je společnost ETD TRANSFORMÁTORY, a. s., Zborovská 54/22, Doudlevce, 301 00
Plzeň, Česká republika, IČO 251 37 808, zapsaná KS v Plzni, oddíl B, vložka 1169, kontakt: +420
373031508, e-mail: etd@etd-bez.cz
Co jsou osobní údaje a jaký je důvod jejich zpracování?
"Osobní údaje" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osoby.
"Identifikovatelná fyzická osoba" je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména
odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor,
nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou,
mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Osobní údaje zpracováváme na předem vymezený účel, který by bez zpracování osobních údajů
nebylo možné dosáhnout.
Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně, částečně automatizovaně a jinak než
automatizovaně (zpracovávání v listinné podobě).
Které kategorie osobních údajů můžeme zpracovávat?
V rámci naší činnosti zpracováváme různé kategorie osobních údajů v závislosti na účelu zpracování a
povahy zpracovatelské činnosti. Nejčastěji dochází ke zpracovávání běžných osobních údajů podle
platných právních předpisů a pro plnění smluvních vztahů jako například titul, jméno, příjmení, název
společnosti, kontaktní údaje společnosti, e-mailová adresa, telefon, adresa pobytu, transakční údaje.
Jaký je účel a právní základ zpracování osobních údajů?

Účelem zpracování osobních údajů je vždy legitimní účel zpracování, ke kterému musí existovat
příslušný právní základ podle GDPR. Právním základem může být zákon, plnění smlouvy, oprávněný
zájem provozovatele nebo zprostředkovatele a souhlas.
Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?
Osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, zprostředkovatelům (kteří splňují vhodná
technická a organizační opatření) nebo jiným subjektům pouze na právním základě a při plnění
zákonné povinnosti. Jedná se hlavně o tyto organizace: daňový úřad, audit, zdravotní pojišťovny,
sociální pojišťovna, kontrolní orgány, banky, orgány činné v trestním řízení, Úřad pro ochranu
osobních údajů České republiky a jiným státním organizacím.
K poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám může dojít na základě zákonů, smluvních a také
předsmluvních vztahů. Na základě těchto právních základů se podle GDPR Váš souhlas nepožaduje.
Uskutečňuje se předávání osobních údajů do třetích zemí?
Přenos Vašich osobních údajů se do třetích zemí uskutečňuje pouze v případě plnění smluvních
vztahů s třetími zeměmi na základě přiměřených záruk ochrany údajů a o takovém přenosu jste
předem informováni.
Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje uchováváme po dobu, která je povinná a vyplývá ze zákonů a ze smluvních vztahů.
Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?
Při zpracovávání osobních údajů máte právo na:
- přístup k osobním údajům
- opravu, doplnění
- výmaz (avšak nevymazávají se osobní údaje, které vyplývají ze zákonů)
- omezení zpracování
- přenositelnost údajů
- námitku proti zpracovávání
- uplatnění námitky proti automatickému rozhodování včetně profilování
- podání stížnosti orgánu dozoru
- kdykoli svůj souhlas odvolat
Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Na ochranu osobních údajů jsou přijímána technická a organizační opatření s cílem ochránit Vaše
osobní údaje před ztrátou, vymazáním nebo neoprávněným zpřístupněním. Zaměstnanci, kteří
zpracovávají osobní údaje nebo mohou přijít do styku s osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí i po
skončení pracovního nebo obdobného vztahu.

