Informační povinnost podle č. 14 GDPR
Úvod
Společnost ENGEL AUSTRIA GmbH se bez výhrad přiznává k zásadám pro ochranu údajů v
Evropské unii a zajistí dodržování směrodatných regulačních požadavků obecného nařízení o
ochraně údajů (GDPR).
Osobní údaje se proto budou zjisťovat, zpracovávat a předávat pouze za přítomnosti
příslušného právního základu (článek 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a bude
při tom přísně dbáno na dodržení zásad pro ochranu údajů (článek 5 GDPR).
Následující informace tvoří základ pro účinné plnění poskytnutých práv subjektů údajů z GDPR.
1. Totožnost správce
O účelu a prostředcích zpracování osobních údajů rozhoduje společnost ENGEL AUSTRIA
GmbH. Jako správce ve smyslu GDPR můžete společnost ENGEL AUSTRIA GmbH
kontaktovat na následujících kontaktních údajích:
ENGEL AUSTRIA GmbH
Ludwig-Engel-Straße 1
A-4311 Schwertberg
Rakousko
Tel.: +43 50 620-0
Fax: +43 50 620-3009
E-mail: dataprotection@engelglobal.com
Informace o stanovištích společnosti ENGEL po celém světě (ENGEL Gruppe) vyvoláte na
www.engelglobal.com/dataprotection .
2. Účely zpracování a právní základ
Společnost ENGEL AUSTRIA GmbH zpracovává osobní údaje za účelem zpracování zakázky
a plnění smlouvy, jakož i ochrany zákonných povinností uschovávat. Následně nastávají kroky
zpracování za účelem provedení registračních a průkazních procesů.
Osobní údaje bude společnost ENGEL AUSTRIA GmbH zjišťovat, zpracovávat a popřípadě
předávat na základě souhlasu subjektu údajů. Doplňující právní základ představuje přednostní
účel zpracování pro plnění smlouvy. Existuje také oprávněný zájem pro přenos údajů v rámci
ENGEL Gruppe.
3. Příjemci v rámci Evropské unie
Pokud to budou vyžadovat účely zpracování, budou osobní údaje předávány v rámci Evropské
unie společnostem a zástupcům ENGEL Gruppe.
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4. Předávání do třetích států
Předávání osobní údajů ve státech mimo Evropskou unii (třetí státy) následuje výhradně na tam
sídlící společnosti a zástupce ENGEL Gruppe za účelem zpracování zakázky a plnění smlouvy.
Pro nezbytné předání údajů společnostem a zástupcům ENGEL Gruppe, které mají své sídlo
mimo Evropskou unii jsou k dispozici buď rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise nebo
příslušné záruky ochrany údajů ve smyslu článku 46 GDPR.
Bez ohledu na vysokou úroveň ochrany údajů uvnitř ENGEL Gruppe a jasnému přiznání se k
zásadám ochrany údajů GDPR, zůstává přenos údajů třetím státům vyhrazen souhlasu subjektu
údajů.
5. Zpracovávané kategorie údajů
Zjišťované a zpracovávané osobní údaje zahrnují
- údaje o jménu
- údaje o adrese
- kontaktní údaje
- pracovní činnost.
6. Doba uložení
V souladu s principem pro omezení uložení ukládá společnost ENGEL AUSTRIA GmbH osobní
údaje po zákonem stanovenou lhůtu úschovy. Na základě do té míry směrodatných ustanovení,
z nich vyplývá zásadní doba uložení sedmi let od splnění smlouvy respektive od konce
obchodního vztahu.
Mimo zákonných lhůt úschovy se ukládají osobní údaje nejdéle po období, které je potřebné ke
splnění konkrétního účelu zpracování nebo pro uplatňování, vykonávání nebo obhajobu
právních nároků, obzvlášť ve smyslu článku 17 odstavce 3 písm. e GDPR.
7. Práva subjektů údajů
Pro ochranu jejich zájmů existují pro subjekty údajů
- právo na přístup
- právo na opravu
- právo na výmaz („právo být zapomenut“)
- právo na omezení zpracování
- právo vznesení námitky proti zpracování
- právo na přenositelnost údajů
- právo na sdělení opravy/výmazu, pokud to je možné jakož i
- právo na překontrolování fyzickou osobou zcela automatizovaných rozhodnutí
8. Odvolání souhlasu
Subjekty údajů mají právo kdykoliv svůj souhlas k jednotlivým nebo ke všem zpracovatelským
úkonům odvolat. Až do odvolání nebudou provedená zpracování odvoláním dotčena.
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9. Právo na stížnost u dozorového úřadu
Pokud je subjekt údajů toho mínění, že zpracování dotyčných osobních údajů porušuje předpisy
GDPR, má právo na stížnost u českého Orgánu na ochranu dat, Pplk. Sochora, CZ - 170 00
Praha, Česká republika, jakož i u každého jiného národního dozorového úřadu členského státu
Evropské unie.

10. Zdroje zpracovávaných údajů
Zpracovávané osobní údaje pocházeli z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou obzvláště rejstříky
(obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) resp. z jinak online vyvolatelných databází a zdrojů nebo
od nositelů práva, kteří jsou oprávněni předávat údaje společnosti ENGEL AUSTRIA GmbH.
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