SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle článků 13 a 14 nařízení EU o ochraně osobních údajů
Vážení dodavatelé,
Brembo Czech, s.r.o (dále jen „Společnost“) coby správce údajů podle článků 13 a 14 evropského nařízení
2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) vám tímto sděluje následující informace:
1. Typy osobních údajů
Údaje, které jste poskytli a které se týkají pracovníků, jimž jste svěřili plnění a správu smluv se Společností,
včetně jména, příjmení, kontaktních údajů, e-mailové adresy a případně pracovního zařazení; údaje týkající
se mzdy a veškerých příspěvků na sociální, penzijní nebo jiné pojištění přiznaných vašim zaměstnancům,
kteří byli přiděleni k výkonu služeb v areálu Společnosti (jsou-li tyto údaje nezbytné k ověření souladu se
zákonnými předpisy na ochranu pracovníků přidělených k výkonu smluvních služeb); údaje týkající se
vašich právních zástupců včetně jejich soudních údajů, vyžaduje-li to zákon (dále jen „Subjekty údajů“) pokud jste tyto údaje poskytli přímo vy nebo pokud byly získány z veřejně dostupných zdrojů (např.
obchodního rejstříku), budou zpracovány Společností v souladu s Nařízením a místními předpisy, včetně
případných rozhodnutí Dozorového úřadu.
U dodavatelů z řad fyzických osob je Společnost oprávněna kromě výše uvedených údajů zpracovávat také
údaje týkající se fakturace a plateb (včetně daňového identifikačního čísla a čísla plátce DPH), bankovní
údaje, registrace v komorách či rejstřících a ekonomické a finanční údaje (jako jsou finanční výkazy).
2. Účely zpracování
Společnost bude údaje Subjektů údajů zpracovávat v rámci výkonu své obchodní a finanční činnosti pro
účel výběru, uzavírání, správy a plnění smluvních vztahů (včetně předsmluvního jednání či registrace do
seznamu dodavatelů Společnosti). Údaje budou zejména zpracovávány pro účel splnění zákonných
povinností (např. daňových a účetních povinností nebo povinností plynoucích ze smluvní pracovní činnosti
či předpisů o zdraví a bezpečnosti při práci); pro účely registrace dodavatelů do informačního systému
Společnosti (seznam dodavatelů); pro administrativní evidenci smluv, včetně mzdové a fakturační agendy;
pro účely splnění závazků týkajících se dodávek zboží a služeb a řešení případných sporů, pro účely vnitřní
kontroly (bezpečnost, produktivita, kvalita služeb, zachování finanční integrity), pro účely certifikací.
Údaje Subjektů údajů je možno zpracovávat pro účely pravidelného posouzení plnění etických a právních
požadavků Etického kodexu Společnosti a dále pro účely provedení auditu kvality, procesů, produktů či
udržitelnosti, a to i ve vašem závodě. Pro výše uvedené účely se nevyžaduje váš souhlas, neboť Společnost
je k této činnosti oprávněna podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení.
Pokud jde o zpracování ekonomických a finančních údajů dodavatelů z řad fyzických osob, jako jsou
obchodní informace a finanční výkazy, je Společnost oprávněna k této činnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení (oprávněné zájmy Společnosti v oblasti ověření ekonomické a finanční stability jejích obchodních
partnerů).
3. Povaha metod použitých ke shromažďování a zpracování
Shromažďování údajů týkajících se určitého Subjektu údajů je nutné: bez něj by nebylo možné uzavírat
obchodní smlouvy, řádně plnit příslušné předsmluvní či smluvní závazky ani plnit povinnosti a závazky
plynoucí ze smluv a závazků již existujících.
Osobní údaje subjektů údajů lze zpracovávat pomocí bezpečnostního videozáznamu ve vstupním,

výstupním i vnitřním prostoru areálu, pokud subjekt údajů navštíví areál Společnosti, v souladu se sdělením
ke zpracování údajů pro účely bezpečnostního videozáznamu, které je k dispozici v našem areálu.
Údaje budou zpracovány Společností a jejími pověřenými pracovníky, zpravidla nákupním oddělením a
Administrativním a finančním oddělením, avšak dále též jinými pracovníky a zaměstnanci, kteří mohou
narazit na potřebu zpracování údajů elektronickými a manuálními prostředky a v souladu se zásadami
spravedlnosti, integrity a transparentnosti, jež jsou předepsány platnými předpisy na ochranu údajů, za
současného zachování soukromí dotčených osob zavedením technických a organizačních opatření
zajišťujících odpovídající míru zabezpečení (mj. bránících přístupu neoprávněných osob - ledaže tento
přístup je nutný na základě zákona - či zajištujících obnovu přístupu k údajům při poruchách materiální
nebo technické povahy).
4. Uchovávání údajů
Údaje budou uchovávány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů po dobu nezbytnou ke
splnění výše uvedených účelů. Osobní údaje budou Společností uchovávány zejména po celou dobu
platnosti smluvního vztahu a rovněž po jejím skončení v souladu s platnými předpisy (mj. povinnosti
uchovávat faktury a další dokumenty společnosti nejméně po dobu 10 let.
Údaje zpracovávané během předsmluvního výběru dodavatele, po němž nenásleduje uzavření smluvního
vztahu, bude Společnost uchovávat po dobu 5 let od jejich shromáždění.
5. Sdělení, šíření a předávání údajů
Aniž jsou dotčeny zákonné či smluvní informační povinnosti, údaje lze sdělovat daňovým a právním
poradcům, spolupracovníkům Společnosti, bankám, veřejným orgánům a dále, je-li to přikázáno, též
osobám, které jsou k přijetí takových údajů oprávněny podle zákona, a soudním či jiným veřejným
orgánům ke splnění zákonných povinností nebo ke splnění povinností plynoucích ze smlouvy, včetně
obhajoby před soudem. Tyto subjekty vystupují jako samostatní správci údajů.
Z konkrétních důvodů lze též příležitostně sdělovat kontaktní údaje jiným zákazníkům nebo dodavatelům
Společnosti, mimo jiné je-li to nezbytnou podmínkou spolupráce těchto osob při plnění smluvních závazků.
Při výkonu určitých činností zahrnujících zpracování osobních údajů může Společnost využít také třetí
strany, mj. pokud se jedná o služby daňových poradců nebo audity kvality, procesů a produktů. Tyto
společnosti budou pracovat coby externí zpracovatelé v souladu s konkrétními odpovídajícími pokyny k
metodám zpracování a bezpečnostním opatřením na základě konkrétní smluvní dokumentace. Kompletní
aktualizovaný seznam společností působících jako správci údajů je k dispozici na vyžádání na níže uvedené
kontaktní adrese.
Údaje je možno předávat jiným společnostem patřícím do Skupiny, včetně dceřiných a přidružených
společností se sídlem na území Evropské unie i mimo něj (aktualizovaný seznam je k dispozici na
internetových stránkách společnosti Brembo), je-li to nezbytné pro účely interní správy, koordinaci skupiny
nebo spolupráci takových společností na plnění smlouvy. V případě předávání údajů do zemí mimo
Evropskou unii se Společnost zavazuje zajistit úroveň ochrany a zabezpečení také uzavřením specifických
smluv, které budou odpovídat platným předpisům, včetně standardních smluvních doložek (kopie závazků
uzavřených se společnostmi skupiny Brembo jsou k dispozici na vyžádání na níže uvedené e-mailové
adrese). Osobní údaje nebudou šířeny.
6.
Práva subjektů údajů
Pokud jde o zpracování údajů, jichž se Nařízení týká, má subjekt údajů práva zakotvená v Nařízení (články
15–21), včetně práva:
 získat potvrzení o existenci osobních údajů týkajících se jeho osoby a získat k nim přístup (právo
přístupu);







nechat provést aktualizaci, změnu nebo opravu svých osobních údajů (právo opravy);
dosáhnout výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů, jejichž zpracování je protiprávní, včetně
údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány
(právo být zapomenut a právo na omezení zpracování);
vznést námitku proti zpracování (právo vznést námitku);
odvolat případný dříve udělený souhlas, aniž je dotčena zákonnost zpracování na základě tohoto
souhlasu;
získat elektronickou kopii osobních údajů, které se ho týkají a byly správci poskytnuty na základě
smlouvy, a nechat tyto údaje předat jinému správci (právo na přenositelnost údajů).

K uplatnění výše uvedených práv a se žádostmi o další informace k tomuto sdělení ke zpracování osobních
údajů se subjekt údajů může obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer,
DPO) e-mailem na adresu privacy.czech@cz.brembo.com nebo doporučeným dopisem na adresu sídla
Společnosti k rukám DPO.
V případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů může Subjekt údajů také vznést námitku k
Dozorovému úřadu.
7.
Identifikační a kontaktní údaje Správce a kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů
Správcem údajů je společnost Brembo Czech s.r.o., se sídlem na adrese Na rovince 875, Hrabová, 720 00,
IČO: 285 99 888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
33966
Pověřenec pro ochranu osobních
privacy.czech@cz.brembo.com
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***
Tímto se zavazujete seznámit Subjekty údajů (ředitele, zaměstnance a spolupracovníky, jejichž údaje mohou
být Společností zpracovávány pro účely plnění smlouvy) s obsahem tohoto sdělení ke zpracování osobních
údajů.

