
Ochrana osobních údajů je důležitým zájmem společností  
skupiny Weishaupt. 
 
S následujícími informacemi Vám rádi poskytneme přehled 
o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech podle 
práva na ochranu osobních údajů (GDPR). Podrobnosti o zpra-
covávaných údajích a způsobu jejich použití se určují většinou 
podle požadovaných příp. sjednaných dodacích podmínek.  
Proto se ne všechny části těchto informací k Vám dostanou.  
Kdo je zodpovědný za zpracování dat a koho můžete kontaktovat? 
 
Zodpovědným a tím „Odpovědným místem“ je 
WEISHAUPT s.r.o. 
Strašnická 3177/1c 
102 00 Praha 10, Záběhlice 
 
Kontaktní údaje pracovníka pověřeného ochranou údajů: 
Firemního pracovníka pro ochranu údajů můžete zastihnout na 
adrese datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
nebo některého z úředníků pro ochranu údajů zastihnete pro-
střednictvím pošty pod výše uvedeným jménem a adresou. 
 
1.   Jaké údaje zpracovává skupina Weishaupt?  
       Zpracováváme osobní údaje, které dostáváme od našich zá-

kazníků nebo jiných dotčených osob v rámci našeho ob-
chodního vztahu. Zpracováváme také osobní údaje z veřejně 
přístupných zdrojů (např. z tisku nebo internetu) nebo jsme 
oprávněni přijímat informace prostřednictvím jiných podniků, 
smluvních partnerů nebo jiných třetích stran (např. hospodář-
ských informačních zdrojů). 

 
       Relevantní osobní údaje jsou:  
       –   jméno a příjmení  
       –   adresa, e-mailová adresa, telefonní nebo faxové číslo  
       –   autorizační údaje (např. údaje o totožnosti)  
       –   údaje o účtech, pokud jsou požadovány  

(např. v případě elektronického inkasa) 
 
       Kromě toho budou zpracovány všechny informace  

nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi. 
 
2.   Co je účelem a jaký je právní základ  

pro zpracování údajů 
       Osobní údaje zpracováváme s ustanoveními nařízení  

EU o základní ochraně údajů (GDPR). 
 
      a)  k plnění smluvních závazků podle čl. 6,  

odst. 1 b GDPR 
            Účelem zpracování dat je především určení konkrétního 

produktu nebo služby. Vaše data budou shromažďována 
z těchto důvodů: 

            –   k plnění našich smluvních závazků  
            –   k provedení předsmluvních závazků  
            –   k plnění naší zákonné povinnosti (např. ověření sankč-

ních seznamů EU)  
            –   k identifikaci Vás jako zákazníka  
            –   pro fakturaci a případně pro upozornění v případě ne-

uskutečnění platby  
            –   pro uplatnění případných nároků vůči Vám 

      b)  v rámci zvážení zájmu (čl. 6 odst. 1 f GDPR) 
            V případě potřeby zpracováváme Vaše údaje nad vlastní 

plnění smlouvy za účelem ochrany oprávněných zájmů 
nás nebo třetích osob: 
–  opatření k distribuci a rozvoji našich služeb a produktů  
–   právní nároky a obhajoba v právních sporech  
–   opatření týkající se bezpečnosti budov a zařízení  
–   organizační postupy v rámci skupiny podniků  

Max Weishaupt 
 
      c) na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR) 
            Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro ur-

čité účely (např. průzkum, hodnocení, pozvánky na akce, 
výroba a zveřejnění fotografií, propagační činnost atd.), 
zákonnost tohoto zpracování je dána na základě Vašeho 
souhlasu. Udělený souhlas může být v budoucnu kdykoli 
zrušen. To platí také pro odnětí souhlasu před datem 
platnosti GDPR, tj. 25. května 2018. Zrušení souhlasu 
bude fungovat nejdříve v budoucnu a nebude mít vliv na 
zákonnost zpracovávaných údajů až do zrušení. Zrušit 
souhlas můžete kdykoli na adrese: 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
      d) z důvodu právní povinnosti  

(čl. 6 odst. 1 c GDPR) 
            (např. ověření sankčních seznamů v rámci ověření  

exportních kontrol) 
 
3.    Kdo obdrží Vaše data? 
       V rámci firmy budou mít přístup k Vašim údajům subjekty, 

které je potřebují ke splnění našich smluvních a právních po-
vinností. Pro tyto účely mohou získat data i naši poskytova-
telé služeb. Jedná se o společnosti v kategoriích IT služby, 
logistika, tiskové služby, telekomunikace, poradenství, banky, 
pojišťovny, účetní a orgány veřejné správy. Pokud budou mít 
třetí osoby přístup k Vašim osobním údajům, Weishaupt  
přijme technická a organizační opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pouze v roz-
sahu nezbytném pro toto zpracování. Informace o našich zá-
kaznících můžeme zpravidla zveřejnit pouze tehdy, pokud to 
vyžadují zákonná ustanovení, zákazník s tím výslovně souhla-
sil nebo je zveřejnění nezbytné pro plnění smluvní služby. 
Jako globální společnost lze data, která shromažďujeme, šířit 
na mezinárodní úrovni po celé skupině Weishaupt za před-
pokladu, že na tom má skupina Weishaupt oprávněný zájem  
čl. 6, odst. 1 f GDPR.
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4.   Předávají se data do třetí země?  
       Předání dat na místa mimo Evropskou unii (tzv. třetí země)  

se uskuteční, pokud: 
       –   je to zapotřebí k provedení Vašeho příkazu  

(např. souhlas k zaplacení). 
       –   předpisuje to zákon (např. povinnost podávat  

daňové přiznání), nebo 
       –   jste nám dali souhlas. 
 
       Jsou-li údaje předávány do třetích zemí, my nebo námi  
       jmenovaný zpracovatel dodržujeme platná ustanovení 
       čl. 44 GDPR, aby úroveň ochrany poskytovaná  
       fyzickým osobám nebyla narušena.  
 
5.   Jak dlouho budou vaše data uložena?  
       Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme tak dlouho,  

jak je to nezbytné pro splnění našich smluvních a právních 
závazků nebo pro zákonné ukládací a skladovací lhůty. Při-
tom je nutno dodržet, že pokud je v našem obchodním 
vztahu závazkový vztah, ukládají se data zpravidla na rok. 

 
6.   Vaše práva jako dotčené osoby  
       Každá dotčená osoba má právo na informaci podle čl. 15 

GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR. Můžete 
požadovat opravu nesprávných nebo Vámi předem vyplně-
ných u nás uložených osobních údajů.  

 
       Máte právo na výmaz podle čl. 17 GDPR. Můžete požádat 

o výmaz našich uložených údajů, pokud jejich zpracování 
není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a infor-
mací, splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu 
nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 
       Máte právo omezit zpracování podle čl. 18 GDPR. Můžete 

požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, v pří-
padě zpochybnění správnosti dat nebo protiprávnímu zpra-
cování, přičemž odmítáte výmaz osobních údajů. 

 
       Máte právo na odvolání podle čl. 21 GDPR. 
 
       Máte právo na přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR.  
       Můžete požádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní  
       údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném formátu.  
 
       V případě práva na informace a práva na výmaz platí omezení 

podle GDPR.  
 
       Dále je zde právo na odvolání k příslušnému orgánu pro do-

hled nad ochranou osobních údajů (čl. 77 GDPR). Můžete si 
stěžovat u kontrolního orgánu, který je za nás odpovědný, na-
příklad pokud uvážíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme 
nezákonným způsobem. Příslušným orgánem odpovědného 
subjektu je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 
27, 170 00  Praha 7.   
 
 
 

7.    Existuje pro Vás povinnost poskytovat údaje? 
       V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout ty 

osobní údaje, nezbytné pro zahájení, výkon a ukončení ob-
chodního vztahu a pro splnění smluvních závazků z něj vyplý-
vajících nebo pro které jsme ze zákona povinni je 
shromažďovat. Bez těchto údajů s Vámi obvykle nebudeme 
moci uzavřít smlouvu, provést ji a ukončit. 

 
8.   Kontakt 
       Pro návrhy a stížnosti týkající se zpracování vašich osobních 

údajů prosím kontaktujte našeho pracovníka pro ochranu 
údajů: 

 
       WEISHAUPT s.r.o. 
       Strašnická 3177/1c 
       102 00 Praha 10, Záběhlice 
       nebo  
       E-Mail na: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
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