PŤílohač.1 - Sdělení klient m
Sděleníklientťrmze dne 25. 5. 2018
YáŽená klientko, váŽeny kliente,
dovolte nám Vás informovat o tom, jak v Central Europe Holding a.s. (dále jen ,'my,,nebo
,,našespolečnosf.)v souvislosti s v;ikonem našípodnikatelskéčinnosti zpracováváme Vaše
osobníridaje.
Smyslem tohoto sděleníje poskytnout Vám informace zejménao tom, jaké osobní ridaje
shromaŽďujeme,jak s nimi nakládáme, z jakych zdrojť.je získáváme, k jakfm čel m je
vyuŽíváme,komu je smíme poskynout, kde mrižete získat informace o Vašich osobních
irdajícha jakájsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobníchridajri.
Seznamte Se prosím s obsahem tohoto sdělenís tím, Že veškeréVaše pŤípadné
dotazy rádi a
ochotně zodpovímev našemsídle na adreseMoskevská 1351/5,400 01 Ustí nad Labem,
e.mailu:ceh@ceh.czďnebo telefonu+ 420 224 232 660.
K dispozici je Vám rovněž náš pověŤenecpro ochranu osobníchridajri, pan Mgr. JiŤíPáca|,
email: ceh@ceh.cz,telefon+420224232 660.
I.
obecné informace
Naše společnostje s ohledem na Svou podnikatelskoučinnostpovinna zptacovávatněkteré
osobníridaje, a to zejménapro ričelyplnění smluvních povinností.V tomto ohledu bychom
Vám bez poskytnutíVašich osobníchridaj svéprodukty / službynemohli vťrbecposkytnout.
My dále Vaše osobní ridaje zpracováváme téŽ nad rámec našich povinností' a to pro ričely
péčeo Vás a naše ostatní klienty, abychom mohli dále rozvíjet naše obchodni vztahy a
abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou našich produktri / sluŽeb. K tomu
potŤebujemezískat Váš souhlas. S ohledem na zaměŤenínašich produktri / sluŽeb bude
respektovánahranice věkové vyzrálosti k udíleníplatnéhosouhlasu Se zpracovánímosobních
ridajribez souhlasu zákonnych zástupcri subjektri dajri.
I.1.

Zásady Zpracování osobníchridajri

PŤi zpracování Vašich osobních ridajri ctíme a respektujeme nejvyššímoŽné standardy
ochrany osobních dajri a dodržujemezejménanásledujícízásady:
(a) Vaše osobní ridaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanoveny čel,
stanovenymi prostŤedky, stanovenym zp sobem, a pouze po dobu, která je
nezbytná vzhledem k ričel m jejich zpracování; zpracováváme pouze pŤesné
osobníridaje klientri a máme zajištěno,Že jejich zpracováni odpovídá stanovenym
ťrčelrim
a je nezbytnépro naplněnítěchto ričelťr;
(b) Vaše osobníudaje chránímejako utajovanéinformace;proto zpracováváme osobní
ridajeklientri zprisobem,ktery zajišt'ujenejvyššímožnoubezpečnosttěchto ridajria
ktery zabtaťvjejakémukoliv neoprávněnémunebo nahodilémupŤístupuk osobním

ťrdajrimklientri, k jejich změně, zničeníěí ztrátě,neoprávněnym pŤenosm, k jejich
jinému neoprávněnémuzpracování,jakoži k jinému zneužití;
(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracováni Vašich osobních ridajri a o
Vašich nárocích na pŤesnéa riplné informace o okolnostech tohoto zpracování,
jakoži o Vašich dalšíchsouvisejících
právech;
(d) v naší společnosti jsme nastavili a dodržujeme odpovídajicí technická a
organizačníopatŤení,aby byla zajištěnaťrroveř zabezpečeníodpovídajici všem
možnym rizikrim; veškeréosoby, které pŤicházejído styku s osobními ridaji
klientri, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o inťormacích získanych
v souvislosti Se Zpracovávánimtěchtoťrdajri.
il.
Informace o Zpracováníosobníchridajri
II.1.

Informace o správci

Správcem Vašich osobních ridajri jsme ffiY, tj. Central E,urope Holding &.S., Se sídlem
Moskevská 135|15,400 01 Ústí nad Labem, IČ 6Í537 659, společnost
zapsanáv obchodním
rejstŤíku
vedenémKrajskym soudem v Ústí nad Labem, spis ová značkaB 627.
I|.2.

Úeery zpracov ávání a právní základ pro zpracování
II.2.1. ZpracovánÍosobních dajŮ bez Vašehosouhlasu
Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni pŤedat určitéosobní ridaje jako
podmínkutoho, abychom Vám mohli poskytnout svrij produkt / službu,pŤípadněkdy
jsme oprávněni zpracovávatVašeosobníridajezískané
jinfm zprisobem.
(a) Vaše osobníudajejsme oprávněni ze zákona Zpraaovávatbez Vašeho souhlasu pro
následující čelydodrženínašichprávníchpovinností,zejména
(i)
(ii)

pŤedcházení
vzniku škodna majetku našíspolečnosti;
prevence podvodného jednání, kterému mtiŽe byt naše společnost
vystavena;
(iii) splnění pŤípadné
povinnostípŤi identifikaci a kontrole klienta dle zákona
o některych opatŤeníchproti \egalizaci vynosri Z trestné činnosti a
financováníterorismu;
(b) UzavŤenínebo plněnísmlouvy s Vámi.
Jde zejménao faktickou rea|izacismluvníhovztahu nebo jiné plnění smlouvy mezi
našíspolečností
a Vámi. osobní ridajejsou potŤebné
mj. k tomu, aby bylo moŽné
smluvní vztah uskutečnit bez nepŤiměŤen;fch
právních rizik, včetně jednání
o uzavŤenínebo změně smlouvy s Vámi.
(c) ochrana práv a právem chráněnych zájmri, zejménapro

(i)

ochranu práv a právem chráněn;fch zájmt naší společnosti, vymáhání
pohledávek, realizace zajištěnínebo jiného uplatněnípohledávek, rozvoj a
v;fvoj poskyovanych sluŽeb;
(ii) jednání se zájemci o postoupenípohledávky našíspolečnosti za klientem
nebo o jiné formě pŤevoduči pŤechodupohledáuky' včetně související
realizace, a další navazujicí jednání Se tŤetími osobami, zejména
informováníposkytovatel souvisejících
zajištěníapod.;
(iii) Ťešení
veškeréspornéagendy' zejménapro čelyvedenísoudníchčijinfch
spor .
(d) Našeoprávněnézájmy.
Jde zejménao situaci, kde existuje smluvní l zákaznickf vztahumezi Vámi a naší
společností.
II.2.2. Zpracování osobníchridajri s Vašímsouhlasem
Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasítes tím, abychom zpracovávali Vaše
osobníridaje.Na základě Vašeho souhlasuzpracovává našespolečnostiVaše osobní
ridajepro následujícíričely:
(a) v;fkon práv povinností Ze smlouvy s Vámi; jde o situace' kdy je pro plnění
smlouvy disponovatvašimiosobnímiridaji;
(b) péčeo klienty; jde o aktivity, kterénepŤedstavují
plnění smlouvy čijiny zákonny
rámec zpracováníosobníchridaj a kterézahrnujínásledujícíčinnosti:
(i)
(ii)

vyzkumy trhu;
monitoring chování klientri na webovych stránkách naší společnosti
v souvislosti s nabízen;fmisluŽbami (tento ričel se tedy netyká pouhého
získání informací o chování uživatelrinavštěvujícíchwebové stránky naší
společnosti prostŤednictvímcookies, které je popsáno niže v článku
o elektronickychkomunikačních
prostŤedcích
a mobilníchaplikacích);

(c) nabizeníprodukt a sluŽeb;jde zejménao šíŤení
informací, nabízeníproduktri a
služeb naší společnosti, a to r znymi prostŤedky (poštou, elektronickymi
prostŤedky včetně elektronické pošty a zpráv zaslanych na mobilní zaÍízení,
telefonicky* hovorem a prostŤednictvím
webovych stránek).
Poskytnutíosobníchridajri pro ričelyplnění smlouvy a poskytnutíosobníchridaj pro
ričelypéčeo Vás jsou našímsmluvním požadavkema jejich neposkytnutímťrževe
svémd sledku véstk neuzavŤení
smlouvy nebo neposkytnutíadekvátnípéče.
II.3.

Rozsah zpracovávan;fch osobníchridajri klientri

Naše společnost zpracovává Vaše osobní ridaje v rozsahu nezbytném pro naplnění qiše
uvedenych čelri. Zptacováváme kontaktní ridaje (kontaktní adresy, telefonní čísla,
e.mailovéa faxovéadresy či jiné obdobnékontaktníridaje) a identifikační ridaje (méno,
pŤíjmení,
datum narozen| adresa trvaléhopobytu, typ, čísloa platnost prrikazu totoŽnosti;u
klienta fyzickéosoby _ podnikateletakéIČa DIČ).

II.4.

Zpťrsobzpracování osobníchridajri

Zprisob, kterym naše společnost zpracovává Vaše osobní ridaje, zahrnuje manuální i
automatizovanézpracovánív informačníchsystémechnašíspolečnostia ve fyzické podobě.
Vaše osobní ridaje zpracovávají pŤedevšímzaměstnanci naší společnosti a v potŤebném
rozsahutakétŤetíosoby. PŤedjakymkoliv pŤedánímVašich osobníchridaj tŤetíosobě vždy
s touto osobou uzavŤemepísemnou smlouvu' která obsahuje stejné záruky pro zpÍacování
osobních ridajri, jaké v souladu Se svymi zákonnymi povinnostmi dodržuje 'á111unaše
společnost.
II.5.

PŤíjemciosobníchridajri

Vaše osobní ridaje klientri jsou zpŤístupněnyzejména zaměstnanc m naší společnosti
v souvislosti s plněnímjejich pracovníchpovinností,pŤikterychje nutnénakládat s osobními
daji klientri, pouze však v rozsahu, ktery j. u tom kterémpŤípaděnezbytny a pŤi dodrŽení
veškerychbezpečnostních
opatŤení.
Vedle toho jsou Vaše osobníťrdajepŤedáványtŤetímosobám, kterése podílejí na zpracování
osobních ťrdajriklientri naší společnosti,pŤípadnějim tyto osobní ridáje -ohou byt
zpŤístupněny
zjiného drivodu v souladu se zákonem.
K pŤedávánídochází zejménasměrem k:
(a) našíadvokátníkanceláŤi;a
(b) zpracovatel m' kteŤínám poskytujíserverové,webové'cloudovéa IT sluŽby.
PŤedjak;imkoliv pŤedánímVašich osobníchridajritŤetíosobě vždy s touto osobou uzavŤeme
písemnousmlouvu' Ve kteréupravíme Zpracováníosobníchťrdaj tak, aby obsahovala stejné
záruky pro zpracování osobních ridajri, jaké v souladu se svymi zákonnymi povinnostmi
dodržujesamanašespolečnost.
II.7.

Pňedávání osobníchridajri do zahraničí

Vaše osobníridajejsou zptacovávány na uzemíČeskérepubliky a nejsou pŤedáványdo zemí
mimo Evropskou unii.
II.8.

Doba zpracování osobníchrÍdajri

osobní ridajeklient zpracovávánašespolečnostpouze po dobu, která je nezo.ytnávzh|edem
k ričelrimjejich zpracování. PrťrběŽněposuzujeme, jestli nadále trvá potŤeba zpracovávat
určitéosobníridaje potŤebné
pro určityričel.Pokud zjistíme,že jiŽnejsou potŤebnépro žádny
z čelri,pro kterébyly zpracovávány,ridaje likvidujeme. Internějsme však již ve vztahu
k určit;fm ričelrim zpracováni osobních ridajri vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti
osobníchridaj , pŤijejímžuplynutí zvlášt'pečlivěposuzujeme potŤebuzpracovávatpŤíslušné
osobníridaje pro dany ričel.V tésouvislosti zároveĎ platí,že osobníridaje zpracovávanépro
ričely:
(a) plnění smlouvy Zptacováváme po dobu trváni smluvního vztahu s klientem; dále
jsou pŤíslušné
osobníridajeobvykle využitelné
po dobu deseti let;

(b) nabízeníproduktri a sluŽeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále
jsou pŤíslušné
osobníťrdajeobvykle vyuŽitelnépo dobu deseti let;
(c) péčeo klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále
jsou pŤíslušné
osobníridajeobvykle vyuŽitelnépo dobu desetilet.
II.9.

Právo odvolat souhlas

Vaše osobníťrdajea Že je
V tomto sděleníjsme Vám objasnili drivody,pro kterépotŤebujeme
jen
pro některéričelysmíme zpracovávat
s Vašímsouhlasem.Souhlas se zpracovánímsv;irch
osobních ridaj nejste našíspolečnostipovinni udělit a zároveĎ jste oprávněni tento svťrj
souhlas odvolat. PŤipomínámezde, že některéosobní ridaje jsme oprávněni zpracovávat
k určit;fmričelrimtakébez Vašeho souhlasu.Pokud v takovémpŤípaděodvoláte svrij souhlas,
ukončímezpracování pŤíslušnychosobních ridajťrk ričelrimvyžadujicímpŤíslušnysouhlas,
avšakm Žeme by oprávněni, nebo dokonce povinni, t>rtéŽ
osobní ridaje nadále zpracovávat
jin;fm.
k ričelťrm
V pŤípadě,že si budete pŤátodvolat sv j souhlas se zpracovánímosobníchridajri' obrat'tese
prosímna nás v našemsídlena adreseMoskevská 1351/5,400 0l Ústí nad Labem nebo na
e-mailu: ceh@ceh.cz.
II.10. Zdroje osobníchridajri
osobní ridaje klientri získáváme zejména:
(a) od samotnychklientri;
(b) , veŤejnědostupn;i,ch
zdrojri (veŤejné
rejstŤíky,
evidenceči seznamy);
(c) od potenciálníchzájemcri o sluŽbynašíspolečnostiv rámci marketingovychakcí a
kampaní;
(d) , vlastníčinnosti,a to zpracováváníma vyhodnocovánímostatníchosobních dajri
klient .
II.11. Vaše práva v souvislostise zpracovánímVašich osobníchrÍdajri
Všechna Vaše práva mrižeteuplatnit v našem sídle na adrese Moskevská I35Il5,
400 0l Ustí nad Labem nebo na e-mailu:ceh(Ocph.cz s tím,Že zároveř mriŽetepodat
stíŽnost u dozorového Ťadu, kterym je UŤad pro ochranu osobních ridajri
(www.uoou.cz).

II.11.1.

Právo na pňístup znamená, že si kdykoliv mrižete požádat o naše
potvrzení,zda osobníirdaje,kterése Vás tykají,jsou či nejsou zpracovávány, a pokud
jsou, pak zajakymi ričely,v jakém rozsahu, komu jsou zpŤístupněny,
jak dlouho je
budeme zpracovávat,zda máte právo na opravu, vymaz' omezenízptacováníči vznést
námitku' odkud jsme osobníridaje získali a zda docházína základě zpracováníVašich
profilování. Také
osobníchridajri k automatickémurozhodování,včetněpŤípadného
první poskytnutíje bezp|atné,
máte právo získatkopii Vašich osobních daj , pŤičemŽ

za další poskytnutí pak m žeme poŽadovat pŤiměŤenounáhradu administrativních
náklad .

Ir.ll.2.

Právo na opravu Znamená,Že nás kdykoliv mriŽete požádato opravu
čidoplněníVašich osobníchridajri,pokud by byly nepŤesné
čineťrplné.

II.11.3.
Právo na vymaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní ridaje
jiŽ
pokud (i)
nejsou potŤebnépro ričely,pro které byly shromážděnynebo jinak
zptacovány, (ii) zpracováníje protiprávní' (iii) vznesete námitky proti zpracování a
neexistují žádnépŤevaŽujícíoprávněné drivody pro zpracováni, nebo (iv) nám to
ukládá zákonná povinno st.

II.11.4.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyŤešíme
jakékoliv sporné otázky ohledně zptacováníVašich osobních irdajri' musíme omezit
zpracováníVašich osobníchridajri tak, Že tyto mrižememít pouze uloŽeny a pŤípadně
je mriŽemepoužítz d vodu určení,
vykonu nebo obhajobyprávníchnárokri.
II.11.5.

Právo vznést námitku znamená, Že m žete vznést námitku proti
marketingu
zpracováníVašich osobníchridajri,kterézpracovávámepro ričelypŤímého
nebo z d vodu oprávněného zát1mu.Pokud vznesete námitku proti zpracováni pro
ričely pŤíméhomarketingu, nebudou již Vaše osobní ridaje pro tyto ričely
zpracovávány.

nI.

Elektronické komunikačníprostŤedky
NašespolečnostvyuŽíváv rámci svépodnikatelskéčinnostičetné
technologietak, abystepro
pŤístup.Jde zejménao
měli k nám a našim produkt m / službámco moŽná nejpohodlnější
sluŽby spojenés uŽíváníminternetua s uŽívánímsociálníchsítí.
r zn;ich sociálních sítí.
III.1. Sociální sítě.M Žete nás mimo jiné oslovit prostŤednictvím
Tyto komunikačníkanály pouŽíváme hlavně jako marketingovénástroje, aktuálně pŤesně
nedocházík poskytovánínašichproduktri/ sluŽeb.
III.2. Cookies. PŤi poskyování sv;fchproduktri/ sluŽeb vyuŽívámetakécookies, coŽ jsou
malétextovésoubory, kterése ukládaji na počítač
uŽivatele pŤi prvním načtenínašíwebové
stránky. Díky těmto soubor m m Žeme snadněji identifikovat zprisob, jak m návštěvníci
s obsahem našich webovych stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstŤícněji
s návštěvníkynašichwebovych stránek,pŤípadněefektivněji zacilit nášmarketing. Vymazáni
cookiesje plně ve Vašídispozici v rámci nastaveníVašehoprohlížeče.
IV.
Závěrečná ustanovení
Iv.l.

a nabyvá ričinnostidne 18. 6. 2018.
Toto sděleníse vydávánadobu neurčitou

IY.z. Toto sdělení mrižemekdykoliv změnit formou vydání jeho nového riplného znéni;
jeho aktuální zněni je uveŤejněnona webov;ich stránkách našíspolečnostia současněje
dostupnév našemsídle.

IV.3. Není.li vyslovně uvedeno jinak, tykqi Se veškeré zde uvedené informace též
zptacováni osobních ridajri potenciálních klient , tj . osob, se kterymi j sme doposud
nenavána|i smluvní vztah, ale jsme s nimi jiŽ v kontaktu. Informace zde uvedené se
v pŤiměŤeném
rozsahu uplatní téžna zpracováníosobníchridajri dalšíchosob, se kterymi je
naše společnostpŤímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (napŤ.zástupci
právnick1fchosob).

