INFORMAČNÍ POVINNOST PODLE ČLÁNKU 13 A 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679 (GDPR)
1. ÚVOD
Skupina Hödlmayr respektuje zásady ochrany osobních údajů v Evropské unii a vynakládá
odpovídající úsilí na dodržování regulačních požadavků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY 2016/679 (GDPR).
Osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a přenášejí pouze tehdy, pokud existuje právní
základ (článek 6 GDPR) a při takovém zpracování se striktně dbá na dodržování zásad
zpracování osobních údajů (článek 5 GDPR).
Níže uvedené informace představují základnu pro účinné uplatnění práv subjektů údajů dle
GDPR.
2. TOTOŽNOST ODPOVĚDNÉ OSOBY
O účelu a prostředcích zpracování osobních údajů rozhodují společnosti ze skupiny
Hödlmayr. Kontakt na odpovědné osoby ve smyslu GDPR najdete na: zde (odkaz:
https://www.hoedlmayr.com/en/data-protection/how-to-contact-us).
Informace o pracovištích skupiny Hödlmayr odpovědných ve smyslu GDPR najdete na: zde
(odkaz: https://www.hoedlmayr.com/en/company/locations).
3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD
Společnosti ze skupiny Hödlmayr zpracovávají osobní údaje pro účely zpracování zakázek a
plnění smlouvy, v souladu se zákonnými povinnostmi týkajícími se uchovávání záznamů.
Kromě toho probíhá také zpracování za účelem provedení postupů registrace a prokázání
totožnosti.
Osobní údaje společnosti ze skupiny Hödlmayr shromažďují, zpracovávají a případně
přenášejí na základě souhlasu subjektů údajů. Primární účel zpracování, kterým je plnění
smlouvy, představuje doplňující právní základ. V souladu s tím vzniká také oprávněný zájem
na přenosu osobních údajů v rámci skupiny Hödlmayr.
4. ZPRACOVÁVANÉ KATEGORIE DAT (pouze článek 14 GDPR)
Shromažďované a zpracovávané osobní údaje zahrnují:
- jméno a příjmení
- adresu
- kontaktní informace
- povolání
5. PŘÍJEMCI V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
Pokud to účely zpracování vyžadují, budou osobní údaje přenesené v rámci Evropské unie na
společnosti ze skupiny Hödlmayr a rovněž na zpracovatele zakázek.
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6. PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ
Přenos osobních údajů do států mimo teritorium Evropské unie (třetí země) probíhá výlučně
na společnosti skupiny Hödlmayr, které v takových zemích mají sídlo, a to pro účely
zpracování zakázky a plnění smlouvy.
V případě nezbytného přenosu dat na společnosti ze skupiny Hödlmayr, které mají sídlo
mimo teritorium Evropské unie, musí existovat buď rozhodnutí Evropské komise o
odpovídající ochraně, nebo vhodné záruky týkající se bezpečnosti dat ve smyslu článku 46
GDPR.
7. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na základě principů o omezení uložení ukládají společnosti ze skupiny Hödlmayr osobní
údaje po dobu zákonem stanovené lhůty pro uchovávání osobních údajů. Směrodatná
ustanovení uvádějí základní dobu uchovávání 7 až 22 let od realizace smlouvy, respektive od
konce obchodního vztahu.
Kromě zákonem stanovené lhůty pro uchovávání budou osobní údaje uchovávány
maximálně po takovou dobu, která je nutná pro účely konkrétního zpracování nebo pro
účely uplatnění, výkonu či obhajoby právních nároků, zejména ve smyslu článku 17 odst. 3
písm. e nařízení GDPR.
8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají na ochranu svých zájmů tato práva:
- právo na informace;
- právo na opravu;
- právo na výmaz;
- právo na omezení zpracování;
- právo vznést námitku proti zpracování údajů;
- právo na přenositelnost údajů;
- právo na oznámení opravy/výmazu, pokud je to možné; a rovněž
- právo na přezkoumání plně automatizovaného rozhodnutí člověkem.
9. ODVOLATELNOST SOUHLASU
Subjekty údajů mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas k jednotlivým nebo všem činnostem
zpracování. Zpracování, které proběhlo až do okamžiku odvolání souhlasu, nebude daným
odvoláním nijak dotčeno.
10. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU
Je-li subjekt údajů názoru, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR,
má právo podat stížnost u rakouského dozorového úřadu a rovněž u jakéhokoli národního
dozorového úřadu kteréhokoli členského státu Evropské unie.
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11. ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (pouze článek 14 GDPR)
Pokud subjekt údajů neposkytl osobní údaje, pak zpracovávané osobní údaje pocházejí z
veřejně dostupných zdrojů, jako jsou zejména veřejné rejstříky (obchodní rejstřík, katastr
nemovitostí), respektive z jiných on-line dostupných databází a zdrojů anebo od právních
subjektů, které jsou oprávněné předat údaje dále skupině Hödlmayr International.
12. NUTNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (pouze článek 13 GDPR)
Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je nezbytné pro uzavření smluv se
skupinou Hödlmayr a rovněž pro odpovídající zpracování zakázek. Také provedení postupů
registrace a prokázání totožnosti předpokládá poskytnutí osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů může vést k neuzavření smlouvy, k neprovedení zakázky nebo
ke zrušení postupu registrace a prokázání totožnosti.
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