
 
 

 
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vážený zákazníku, 

 

Společnost Brembo Czech, s.r.o (dále jen "Společnost"), v roli správce osobních údajů podle čl. 13 evropského 

nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), by Vám ráda poskytla následující 

informace: 

 

1. Typy osobních údajů 

 

Vámi poskytnuté údaje týkající se pracovníků, které jste pověřili plněním a správou smluv (dále jen 

"Subjekty údajů"), včetně jmen, příjmení, případných funkcí, telefonních čísel, e-mailových adres a údajů 

(pokud jsou vyžadovány), a to ať už byly poskytnuty Vámi, nebo pokud byly získány z veřejných zdrojů, 

bude Společnost zpracovávat v souladu s Nařízením a s vnitrostátními právními předpisy a nařízeními, včetně 

případných rozhodnutí dozorového úřadu. 

 

2. Účely zpracování 

 

Společnost bude zpracovávat údaje Subjektů údajů při výkonu své obchodní a finanční činnosti a na základě 

účelů, které souvisejí s plněním smluvních vztahů. Údaje budou zpracovávány zejména za účelem splnění 

povinností stanovených právními předpisy (včetně, mimo jiné, daňových a účetních povinností), pro 

administrativní správu smluv včetně zpracování faktur, pro splnění povinnosti související s dodávkami zboží, 

pro evidenci zákazníků v seznamech Společnosti (seznam zákazníků) a pro vedení soudních sporů (pokud 

existují). Zpracování údajů pro výše uvedené účely nevyžaduje individuální souhlas, neboť Společnost je 

oprávněna využít úlev dostupných podle písm. b), c) čl. 6 odst. 1 Nařízení 2016/679. 

 

 

3. Povaha sběru a metody zpracování 

 

Shromáždění osobních údajů týkajících se Subjektu údajů je nezbytné: v opačném případě není možné uzavřít 

obchodní smlouvu, řádně plnit příslušné předsmluvní nebo smluvní závazky nebo v případě existujících 

smluv plnit povinnosti a závazky vyplývající z těchto smluv. 

 

Případné osobní údaje Subjektů údajů mohou být zpracovávány pomocí sledovacích prostředků umístěných 

v prostoru vstupu/výstupu do/ze závodu, pokud Subjekt údajů navštíví závody a kanceláře Společnosti, a to 

v souladu s informačním oznámením o zpracování údajů pro účely kamerového systému, který je k dispozici 

v našem závodě. 

 

Údaje zpracovává Společnost a osoby, které Společnost pověřila jejich zpracováním, zpravidla 

administrativní a finanční oddělení a příslušné obchodní oddělení, ale také další zaměstnanci, kteří by mohli 

mít potřebu je zpracovávat, a to především prostřednictvím elektronických nebo manuálních systémů a v 

souladu se zásadami čestného jednání, poctivosti a transparentnosti, které jsou vyžadovány platnými právními 

předpisy o ochraně údajů, při zachováním soukromí dotčených osob prostřednictvím zavedení technických a 

organizačních opatření zajišťujících odpovídající úroveň bezpečnosti (mimo jiné zamezením přístupu 

neoprávněných osob - pokud takový přístup nevyžadují platné právní předpisy - nebo zajištěním obnovení 

přístupu k údajům po materiálních nebo technických haváriích). 
 



 

 

4. Uchovávání dat 

 

Údaje budou uchovávány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů po dobu nezbytnou pro 

splnění výše uvedených účelů. Zejména osobní údaje, které jsou potřebné pro splnění zákonných a daňových 

povinností, uchovává Společnost po celou dobu trvání smlouvy a v souladu s těmito povinnostmi (mimo jiné 

včetně povinnosti uchovávat faktury a další firemní dokumenty po dobu nejméně 10 let). 

 

5. Zveřejňování, šíření a přenos údajů 

 

Bez ohledu na povinnost zveřejnění za účelem splnění zákonných nebo smluvních povinností mohou být 

údaje poskytnuty daňovým nebo právním poradcům, spolupracovníkům Společnosti, státním nebo jiným 

veřejnoprávním subjektům, pokud je to vyžadováno v rámci výběrových řízení, jakož i osobám, které jsou 

podle právních předpisů oprávněny takové údaje přijímat, českým nebo zahraničním soudním nebo jiným 

veřejnoprávním orgánům za účelem splnění zákonných povinností nebo za účelem plnění povinností 

vyplývajících ze smlouvy, včetně obhajoby před soudy. Tyto subjekty vystupují jako samostatní správci 

údajů. Kontaktní údaje mohou být příležitostně a z ojedinělých důvodů sděleny také dalším zákazníkům 

a/nebo dodavatelům Společnosti, a to mimo jiné v případě, že bude nutné s některou z těchto osob 

spolupracovat za účelem plnění smluvního závazku. 

Za účelem provádění některých služeb, které vyžadují zpracování osobních údajů, může Společnost rovněž 

využívat služeb třetích stran, a to v případě všech právních služeb, účetních služeb a služeb IT. Jedním z 

externích zpracovatelů údajů je akcionář Brembo S.p.A.. Tyto společnosti pracují v souladu s konkrétními a 

přiměřenými pokyny týkajícími se metod zpracování a bezpečnostních opatření, jak je uvedeno v konkrétních 

smluvních dokumentech. Úplný a aktualizovaný seznam společností působících jako zpracovatelé je k 

dispozici na vyžádání u kontaktní osoby. 

 

Údaje mohou být poskytnuty dalším společnostem patřícím do skupiny, včetně akcionáře, společnosti Brembo 

S.p.A., nebo dalším společnostem skupiny Brembo (aktualizovaný seznam je dostupný na oficiálních 

webových stránkách společnosti Brembo na www.brembo.com), pokud je to nezbytné pro účely vnitřní správy, 

pro koordinaci skupiny a pokud tyto společnosti potřebují pro plnění smlouvy koordinaci. Obecně platí, že 

údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie. Pokud však vznikne potřeba předat údaje do zemí 

nacházejících se mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které neposkytují odpovídající ochranu 

údajů, Společnost se zavazuje zajistit úroveň ochrany a uchování údajů, a to i prostřednictvím uzavření 

zvláštních smluv, která je přiměřená platným právním předpisům, včetně uzavření standardních smluvních 

doložek (kopie závazků přijatých společnostmi skupiny Brembo prostřednictvím každé takové doložky je k 

dispozici na vyžádání na níže uvedeném e-mailu). 

Osobní údaje nebudou šířeny. 

 

6. Práva Subjektů údajů 

 

Pokud jde o zpracování údajů podle tohoto Nařízení, Subjekt údajů má práva stanovená v Nařízení (články 

15-21), včetně práva: 

 získat potvrzení o existenci osobních údajů, které se ho týkají, a práva získat k nim přístup (právo 

na přístup); 

 požadovat aktualizaci, změnu a/nebo opravu svých osobních údajů (právo na opravu); 

 na výmaz nebo stanovení omezení zpracování osobních údajů, jejichž zpracování je protiprávní, 

včetně údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány 

(právo být zapomenut a právo na omezení zpracování); 

 vznést námitku proti zpracování (právo vznést námitku); 

 odvolat dříve udělený souhlas, pokud byl udělen, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na 

základě tohoto souhlasu; 

 obdržet v elektronické podobě kopii údajů, které se ho týkají a které byly poskytnuty správci v rámci 
dohody, a požadovat předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů). 

 



 

Pro uplatnění výše uvedených práv a v případě dalších žádostí o informace může Subjekt údajů kontaktovat 

osobu pověřenou ochranou osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) zasláním e-mailu na adresu 

privacy.czech@cz.brembo.com nebo doporučeného dopisu na oficiální adresu Společnosti. 

 

V případě porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů může Subjekt údajů rovněž podat stížnost 

u dozorčího orgánu. 

 

7. Totožnost a kontaktní údaje Správce a kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů 

(Data Protection Officer) 

 

Správcem údajů je společnost Brembo Czech, s.r.o se sídlem v Ostravě, Na Rovince 875, Hrabová, 720 

00 Ostrava, telefon +420 596 765 303, prozatím zastoupená právním zástupcem. 

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů (Data Protection Officer) lze kontaktovat na následující e-

mailové adrese privacy.czech@cz.brembo.com 
 
 
 

Souhlasíte s tím, že o tomto oznámení o ochraně osobních údajů budete informovat všechny dotčené osoby 

(právní zástupce, zaměstnance pověřené udržováním kontaktů s naší společností), a to za účelem plnění 

smlouvy. 
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