Českélupkové závody, a.s.

INF'oRMACE o ZPRAcovÁNÍ osoBNÍCH Úo,q..rŮ oBcIIoDNÍcrr panrNERŮ
sPoLEČNosTI ČEsKÉLUPKovÉzÁvooy, a.s.

Úvon
Společnost Českélupkové závody, a.s' (dále jen ,,my" nebo ,,čLUZ") uskutečňuje svou činnost ve
dvou základních oblastech, v oblasti qýroby a v oblasti sluŽeb. V rámci své činnosti vyrábí aprodává
lupek a kaolin' Dále poskytuje sv'ým zákaznikttm celou řadu služeb, zejménaprovádění skqfi'kových
prací, přepraw zeminy, práce ýpadly, dozery, nakladači, přepraw těŽhých nákladů, opravy

mechanizačních prosďedků, vnitrostátni a mezinárodní přepravu nebo provádění chemic\ých a
mineralogiclfch rozboru surovin. Při všech těchto činnostech doché.zi téžke zpracování osobních
údajů.

Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EtI)
20161679 ze ďne 27. d,lbna 2016, o ochraně ffzichých osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lEs (obecné nahzeni o ochraně

osobních údajů),(dále jen ,,naÝfuenf'), informovat o tom' jak ČLuZ zpracovává osobní údaje slrych
obchodních partneru.
Iďormace obsaženév tomto dokumentu se pouŽijí zejména na obchodní paťtnery, tzn. zikaznky a
dodavatele' ýzické osoby, postqrťujícíspolečnosti Čl-vz osobní údaje, a v přiměřeném rozsahu též

na obchodní partnery potenciální či budoucí ({' osoby, se kteqihni doposud nebyla navázina

spolupráce), jakoŽtna obchodní paÍtnery byvalé. Vedle toho se mohou informace zde obsaŽené uplatit
téžnaqracováníosobníchúdajůdalšíchosob, souvisí-li zpracování jejich osobních údajůse vztahem
mezi ČLtJz a obchodním partnerem. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní téžna
zástupce obchodních par&reru (fuzichých i právnických osob).

zÁsADY ZPRAcovÁNÍ osogNÍcrr Úoaru
PÍi zptacování osobních údajůobchodních partnefů (iak zákazníki, tak dodavatelů) respektujeme a
ctíme nejvyššístandardy ochrany osobních údajů,přičemž dodržujeme zejménanásledujícízásady:

(a)
(b)
(c)

osobní údaje obchodních partnerů zpracováváme korektně, zákonným a transparentním
způsobem;

shromažďování osobních údajůprobíhá ýhradně pro určité,ýslovně vyjáďené a legitimní
účelya nezpracováváme je dále způsobern, kteý je s těmito účelyneslučitelq7;
rozsah zpracovávaných osobních údajůje přiměřený' relevantrrí a omezený pro naplnění
stanovených účelů;

(d) jsou

přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali ýhradně přesně a
aktua|izované osobní údaje a aby osobni údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně

(e)
(0

vy

mazány nebo opraveny

;

osobní údaje uchováváme po dobu, kteráje nezbytttá pro účely,pro které jsouzptacovávány;
zpracováni osobních údajůprobíhá pouze způsobem, kteý zajišt'qe náIežité zabezpečeni
osobních údajů,včetně jljich ochrany pomocí vhodných technic\ých nebo organizáčních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracovánima před náhodnou ztrátou' zničením
nebo poškozením.

ToToŽNosT A KoNTAKTNÍ Úo'nm sPRÁvCE
Správcem osobních údajůje naše společnost, českélupkové záxody, a.s., se sídlem Pecínov l171,
zit ot Nové Strašecí, IČo 26423367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městslc.im soudem
v Praze pod sp. m. B 6958.
Jakožto správce určujeme účelya prostředky zpracováni osobních údajů,jak je popsáno v tomto
dokumentu. V případě jaloýchkoliv dotazů ohledně ryr-acováníosobních údajůobchodních partnerů se
miŽete na naši s|olečnosi obracet prostřednictvim Česke lupkové zavody' a's., Pecínov 1 171, Nové
Saašecí,2710], e-mail: info@cluz.cz, tel. +420 313 332 lIl.

Ceské lupkové závody, a.s.

Účplv zPRACovÁvÁNÍ a pnÁvNizLrl'tn PRo ZPRACovÁNÍ
Společnost Čruzzpracováváosobní údaje svych obchodních partnerů v nížeuvedených případech:

Plnění smlouvy s obchodními pgrtnery. respektive pro poskytoviíní služeb obchodním partnerum.

Jedná se především o případy poslcytování služeb ze strany společnosti Čruz obchodnímu partnerovi,
ať už na zálďadě písemnésmlouvy nebo objednávky, a o odběr zboži a služeb ze strany společnosti

CLUZ:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(g)
(h)

provádění skr.-ývkoých prací;
vnitrostátní a mezinárodní přeprava;
opravy mecbanizačních prostředků;
provádění chemichých a mineralogiclcých rozborů surovin;
prodej lupku, kaolinu a doprovodných surovin;
poskytování služeb rekreačníhozaŤizeni;
vedení mzdové agendy pro vybrané partnery,
odběr zboži a služeb pro potřeby společnosti Čruz; a1.

V těchto případechjsou osobní údaje zpracovávány pro účelyplněni smlouvyjako takové, respektive
poslqrtnutí sluŽby nebo platby za odebíranou službu, a souvisejícíčinnosti, zejména evidence
objednávek, fakturace' zajištění dopravy produktu, zasláni v,ýsledků rozboru apod., aby bylo možné
zajistit plnění smlouvy či poskytrrout službu. Zpracováni osobních údajůve výše uvedených případech

je smluvním poŽadavkem a neposkytne-li obchodní partner své údaje, nebude mohté s obchodním
partnerem smlouvu uzavřít, resp. mu danou službu poslqrtovat. Tato zpracování nelryžadují souhlas
obchodního partnera nebo osoby, která jej zastupuje.

Plnění právních povinností ČLUZ. Společnost Črvzje povinna některé osobní údaje obchodních
partneru zpracovávat např. s ohledem na povinnosti stanovené účetnímipředpisy, povinnosti
stanovené právními předpisy ýkajícímise ubytování v provozovaném rekreačnímzařizeni. Tato
zpracování nevyžadují souhlas obchodního partnera.
oprávněné zájmy společnosti ČLUZ či třetích osob. Společnost Čt-uz zpracovává osobní údajů
obchodních partneru ror'rrěŽ za optávtĚnými zájmy společnosti Črvz či třetích osob, kteými jsou
zď1ména:

(a)

nabídka produktů a služeb Črvz obchodním partnerům v podobě přímého marketingu (např.
zasilání informací o noých rozborech, I<teté CLUZnabizi apod.);

(b)

pohledrávek a obhajoba právních nároků společnosti Čl-uz (např. vymáhání
dlužných odměn za poskytnuté služby' vedení sporů, reklamace dodaného zbožía služsb);

(c)
(d)
(e)

vnitřní administrativní účelyspolečnosti Čtvz,provádění analýz,reportingu, vyhodnocování

rizik, vy'hodnocování spokojenosti zákaznkŮ apod.

;

výizovártt reklamací či podnětů obchodních partneru a dalšíčinnosti spojené s ochranou

dobré pověsti společnosti Čruz;

ochrana majetku, života a zdrayí zaměsbranců, zÍtkaztikťt' dodavatelů a dalšíchosob
vstupujícíchdo areálu ČttJZ, kÍeréjsou monitorované kamerovým systém; bližšíinformace
ke kameroaým systémůmobsahuje separátní informačnídokument dostupný na vrátnici a
weborných stánkách společnosti.

Tato zpracování nevyžadujísouhlas obchodního partnera. Ve všech uvedených případech

oprávněné zájmy Čruz či dané třetí osoby pŤevažnji nad zájmy nebo prály a svobodami dotčených
obchodních partnerů' včetně právana ochranu soukromí a osobních údajůajsou legitimní.
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KATEGoRIE ZPRÁcovÁvaNÝcH oSoBNÍcH ÚDAJŮ
Společnost Čtvz zpracovává osobní údaje obchodních parfnerů v rozsahu nezbytrrém pro naplnění
ýše uvedených účelů.Zpr acov áv ány j sou zej ména:

a)

kontakÍnía identifikační údaje (např. jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa trvalého
bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ' telefon, mobilní telefon, emailová adresa, ID datové schránky, čísloobčanského prukazu);

b)

údaje potřebné pro plnění smloury či poslqrtování služby (předmět smlouvy či předmět
poskytované služby, údaje o historii plnění smlouvy a poskytování služeb, ýše plateb a jejich
historie, případně dalšítakové údaje);

c)

dalšíosobní údaje poskytnuté v objednávce' ve Smlouvě a při jednání o smlouvě či při

poskytování/dodávce sluŽeb;

d) popisné údaje týkajícíse nárolď

uplatněných obchodními partnery nebo vůčiobchodním

partnerům (druh naroku, stav vymáhání, učiněnékroky, způsob výízeni apod.).

Vedle toho můžev nezbytném rozsahu docházettéžke zpracování osobních údajůjiných osob (např.
zástupců obchodního partnera, jeho kontaktních osob apod.). Konkrétnírozsah zpracovávaných
osobních údajův daném případě závisi zejména na povaze smlouvy, kÍerése dané zpracovari týká.

zDRoJE oSoBNÍCH Úoa.rŮ
osobní údaje obchodních partneru získáváme zejména:

(a)
(b)
(c)

přímo od obchodních partnerů na zák1adě objednávek zákazniWnabídek dodavatelů a v
rámci jednání o uzavÍeni smlouvy či při žádosti o poskýování služby; nebo při osobní a
písemnékomunikaci s obchodními partnery, včetně komunikace emailem;
od třetích osob opráněných s osobními údaji obchodních partneru nakládat a předat nám je

při splnění stanovených podmínek (např. od obchodního zástupce

rejsříku, zejménaz obchodního rejstříku,
weboých stránek obchodního partnera;

z veřejně dostupných zdrojů, zejménaz veřejných

nebo insolvenčního rejstříku, z

(d)

Čtvz):

z vlastní činnosti při hodnocení údajů,lÍerénám obchodní partneři poskytují v souvislosti
s plněním smluv avyuživánim našich služeb.

ZPŮSoB ZPRACovÁxÍ osonNÍCH Ún'q..rŮ
osobní údaje obchodních parhreru jsou zpracovávánv především zaměstnanci společnosti Črvz'
Způsob, kteým společnost Črvz zpracováváosobní údaje obchodních partneru, zahrnuje manuální
i automatizované zpracování v informačních systémech společnosti Čruz.

PŘÍJEMCI oSoBNÍcH Úna.lŮ
osobní údaje obchodních partneru jsou předávány třetím osobám, které spolupracují s Črvz a podílí
Se na Zpracování osobních údajůobchodních partnerů, případně jim týo osobní údaje mohou bý
zpřístupněny zjiného důvodu vsouladu s platnými právními předpisy. Při tom je postupováno
s náležitou péčís cílem zď1istit odpovídajícíúroveň ochrany pro zpracovávané osobní údaje, zejména
je s třetími osobami uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů,která obsahuje odpovídající
záruky pro zpracování osobních údajů.
Společnost Čruz opráwěna nebo přímo poúnna (tj.bez souhlasu subjektu údajů)předávat
jeho osobní údaje:
(a) orgánům veřejné moci v souvislosti s plněním zákonrtých povinností (např. orgány činné

(b)
(c)

v trestním řízeníapod.);

subdodavatelim ČLUZ, kteří potřebují mít k těmto osobním údajům přístup v souvislosti
s plněním

sých smlurnríchzávazk&vnčiČLUZ (např.

dopravce, obchodní zástupce);

dalšímsubjekfům, je-li to v souladu s oprávněn1ýani zájmy společnosti Čt'vz či třetích osob
(soudy, exekutoři apod.).
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Vedle toho mohou b;.it osobní údaje obchodních partneru v přiměřeném rozsahu předávány na
podkladě příslušnépísemnésmlouvy třetím osobám, jqichž zaměstnanci a systémy se podílína
zpracování osobních údajůobchodních partneru společnosti ČLUZjako tzv. zpracovatelé. Jedná se
zejména o tyto kategorie dodavatelů: poslýovatelé IT služeb, poskytovatelé právních služeb,
poskytovatelé tiskových, poštovních a kuryrních sluŽeb.

osobní údaje obchodních partneru jsou zpracovávány ýhradně naiyemi Evropské Unie.

DOBA ZPRACOVÁNÍ osonNÍcn Úoa.lŮ
Společnost Čtuz zpracovává osobní údaje obchodních partnerů pouze po nezbytnou dobu
odpovídajícíúčeluzpracování, přičemžpruběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat
určitéosobní údaje potřebné pro určiý účel.Pokud fiisti, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů,
pro které byly zpracováviny,jsou osobní údaje zlikvidovány.

Pro účelyplnění smlouly, respektive pro odběr nebo poskytování služeb, jsou osobní údaje
zpracovávány po dobu trvání smlouly se společností ČLUZ' resp. po dobu vyživáni dané služby, a

dále do doby, kdy existuje reálně riziko vzniku případného vymahání pohledávek zďaných smluv či
poskytovaných služeb, kdy takové zpracováni obvykle souvisí s ochranou oprávněných zájmtt
společnosti Črvz či třetích osob. V případě zákazniki a dodavatelů činítato dobá obvykle 10 let od
ukončení smluvního váahu.

Pokud právní předpisy Čl-uz ukládají konkrétnídobu zpracování osobních údajůobchodních
Črvz osobní idaje zpracováv á po stanovenou dobu.

partnerů,

PRÁVA SUBJEKTŮ Ún.q'JU
V souvislosti se zpracováním osobních údajůze

strany společnosti Čl-uz mají obchodní partneři,
případně další$zické osoby, jejichž údaje jsou v souvislosti s plněním smluv mezi společnostiČLIJZ
a jejími obchodními partnery zpracovávány, zejména následující práva, dle okolností konkétní
situace:

(a)

Právo na přístup k osobním údajům:Subjekt údajůmá právo žÁdat o potvrzení' zda jeho
osobní údaje ČLUzskutečněryracovává,a pokudje tomu tak, má právo získat přístup k těmto
osobním údajůma k zákonem stanoveným informacím. Čruz v takovém případě poskýne
kopii zpracovávaných osobních údajů.Zadalši kopie zpracovávaných osobních údajůúčtuje
CLU Z přiměřený poplatek'

(b)

Právo na opravu: Subjekt údajůmá právo na to, aby Čl'vzbez zbytečného odkladu opravila
nepřesné osobní údaje, které o něm zpracovává. Má rovněž právo na doplnění neúplných
osobních údajů,a to i poskýnutím dodatečného prohlášení.

(c)

Právo na {Ímaz (..právo být zapomenut"): Subjekt údajůmá právo na to, aby ČLuz be,
zbýečnéhoodkladu vymazalajeho osobní údaje, pokudje dán někteý z důvodůstanovených

(d)
(e)

právním předpisem. Zejména pokud udělený souhlas ke ryracování osobních údajůsubjekt
údajůodvolá. V určiých případech však není Čruz povinna této žádosti lyhovět, zej'inéna,
kdy by zpracováni osobních údajůbylo nezbytné pro splnění právní povinnosti Čruz.
Právo na omezení zpracování: Subjekt údajůmá právo na to, aby Čruz omezi\a ryracováni
jeho osobních údajů,pokud je dán někter'ý z důvodůstanovených právním předpisem.
Právo na přenositelnost údajů:Subjekt údajůmá právo získat osobní údaje, které se ho
týkaji, ježposkýl ČLtJZ,ve strukturovaném, běžně používanéma strojově čitelném
formátu, a právo předat fyto údaje jinému správci, a to v pÍ1padě, že zpracováni je založeno
na souhlasu nebo plnění smlouvy a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého
právamtňe subjekt údajůpožádat, aby jeho osobní údaje byly předány přímo druhému
správci, je-li to technicky proveditelné.
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PRÁvo oDvoLAT SoUHLAs A PRÁvo vZNÉSTNÁMITKU
Anížjsou dotčena jakkoliv práva dle předchozího článku, upozorňuje společnost Čruz dále zvláště
na nasledující práva:

(a)

Právg odvolat souhlas. V případě zpracováni osobních :ú;da}ůzaloženémna soúlasu není
subjekt údajůpovinenudělit svůj souhlas se zpracováním a udělí-li jej,je zároveřt oprárměn
tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V připadě, že si subjekt údajůpřeje odvolat svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů,můŽe se obrátit na společnost Čttlz prostřednictvím výše

uvedených kontaktrrích údajů.odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů
v případech, kdy není vyžadován souhlas subjektu údajů.

(b)

Právo vznést niámitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobníih údajůpro účely
oprávněných zájmÚspolečnosti

Črvzčitřetích osob' je z subjekt

údajůoprávněn vznést proti

takovému zpracování námitku. V takovém případě musí společnost ČLuz za podmínek
stanovených naÍizenim ptokáaat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak
zpracování osobních údajůukončí.

PRÁvo PoDAT srÍŽxosr
V případě, že se subjekt údajůdomnívá, že společnost ČLUZ zpracovávájeho osobní údaje v rozporu
s právními předpisy, můžese obrátit se Svou stížrostína Úřad pro ochranu osobních údajů,adresa:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel; +424 234 665111, web: https://www.uoou.czJ, nebo se
domáhat se soudní ochrany.

zÁvĚnnčxÁ usr,qNovnNÍ
Toto Informačnímemorandum je platné a účinnéke dni 25.5.2al8, přičemžaktrrální zněni je
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