INFORMACE PRO VEŘEJNOST O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE
Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme
informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich
osobních údajů v rámci naší činnosti. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními
předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně
osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních
údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný
a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a
k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je společnost Wera Werk s.r.o., se sídlem Nádražní 1403, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem, IČ: 60751983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním
soudem v Brně, oddíl C, vložka 19332 (dále jen „Společnost“). S případnými dotazy se můžete obracet
e-mailem na adresu gdpr@werawerk.cz.

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické
osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi
osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození,
osobní stav, fotografie, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní
pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také podpis,
cookies nebo IP adresa.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v
odpovídajícím rozsahu:
•

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů;

•

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

•

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

•

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby;
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•

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce;

•

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ
Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou při návštěvě webových stránek společnosti
zpracovávány v následujících kategoriích:
Statistika návštěvnosti a cookies
K vyhodnocení návštěvnosti našich webových stránek využíváme cookies a služeb nástroje Google
Analytics. V rámci těchto nástrojů jsou sbírány zejména tyto údaje: IP adresu, údaje získané
z webového prohlížeče jako je nastavený jazyk, typ a verze prohlížeče, operační systém, geografické
umístění, provider, rozlišení obrazovky, demografické údaje jako jsou věk a pohlaví a údaje o vašem
chování na našich webových stránkách – navštívené stránky, články, doba setrvání, údaje o tom, jestli
se na stánky vracíte, o způsobu, jakým jste na náš web přišli a co na něm případně vyhledáváte.
Všechny tyto údaje jsou vždy anonymní a nelze je spojit s konkrétní fyzickou osobou.
Předplatné
Pokud se přihlásíte k odběru novinek z našeho webu, uložíme si Vaši e-mailovou adresu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
•

Statistiku návštěvnosti sledujeme proto, abychom zjistili, co Vás na našem webu zajímá a
z jakých typů zařízení na náš web přistupujete a mohli tak stránky optimalizovat a poskytnout
Vám jejich bezproblémové užívání.

•

E-mailovou adresu ukládáme proto, abychom Vám mohli posílat novinky za našeho webu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
a to následovně:

•

e-mail pro účely odběru novinek po dobu, po kterou jste přihlášeni k jejich odběru

•

statistiky používání webu uchováváme po dobu 26 měsíců
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DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše webové prezentace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud takový odkaz
použijete a náš web opustíte, vezměte prosím na vědomí, že nad jinými webovými stránkami
nemáme žádnou kontrolu a nemůžeme jakkoliv odpovídat za ochranu osobních údajů, které případně
takovým webům poskytnete.
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
Osobní údaje subjektu údajů mohou být dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
Provozovatel Google Analytics - Google LLC, USA
Provozovatel webhostingu - savana.cz s.r.o., ČR

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU SPOLEČNOSTI A NÁVŠTĚVNÍKY AKCÍ
POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ
Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou při návštěvě areálu společnosti zpracovávány
v následujících kategoriích:
Údaje o návštěvnících areálu
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vstupu do areálu společnosti a evidence návštěv sbíráme
základní identifikační údaje – jméno, příjmení, společnost, SPZ vozidla (pokud vjíždí do areálu) a
podpis návštěvníka.
Kamerový záznam
V areálu společnosti je v provozu kamerový systém, který vytváří videozáznam.
Fotografie a videozáznamy
Při různých akcích pořádaných společností (například den otevřených dveří) pořizujeme fotografie,
případně videozáznamy jako dokumentaci pořádané akce.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
•

Evidence návštěv areálu

•

Zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví a životního prostředí

•

Zajištění ochrany majetku společnosti

•

Pořizování fotografií a videozáznamů pro firemní časopis společnosti a webové a jiné
prezentace společnosti
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DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
a to následovně:

•

Evidence návštěv je uchovávána po dobu 5 let

•

Záznamy kamerového systému se uchovávají maximálně 3 týdny od jejich pořízení

•

Fotografie a videozáznamy z akcí společnosti jsou uchovávány po dobu 10 let

•

Fotografie a videozáznamy dokumentující historii společnosti jsou uchovávány po dobu
existence společnosti

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i ručně v elektronické i listinné
formě.
Osobní údaje subjektu údajů mohou být dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
Ostraha areálu - LARN Brno spol. s r.o., Všetičkova 31, 602 00 Brno
(pouze fotografie a videozáznamy) společnosti skupiny Wera Werkzeuge GmbH
Provozovatel webhostingu (pouze fotografie a videozáznamy) - savana.cz s.r.o., ČR, Facebook Inc.,
USA

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U SPOLEČNOSTI
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ
Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou při žádosti o zaměstnání u společnosti
zpracovávány v následujících kategoriích:
Identifikační údaje
Jde o údaje, podle kterých Vás poznáme – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, telefon a emailová adresa.
Údaje o vzdělání a dovednostech
Název a adresa školy, doba vzdělání, údaje o zkouškách, jazykové dovednosti, dovednosti na PC,
různá osvědčení, certifikáty a podobně.
Pracovní historie
Údaje o Vašich předchozích zaměstnavatelích a délce trvání zaměstnání u nich, profesní údaje
Životopis
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ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
•

Nábor nových zaměstnanců

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
a to následovně:

•

Pokud se hlásíte na konkrétní pozici, uchováváme vaše údaje 6 měsíců; pokud budete
souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů i po ukončení výběrového řízení, budeme je
uchovávat 2 roky;

•

Pokud se hlásíte bez udání konkrétní hledané pozice a budete souhlasit se zpracováním
Vašich osobních údajů, uchováváme je 2 roky

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány ručně v elektronické i listinné formě.
Osobní údaje subjektu údajů mohou být dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
Personální agentury

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ
Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou v rámci obchodních jednání nebo jiné činnosti
u společnosti zpracovávány v následujících kategoriích:
Identifikační údaje
Jde o údaje, podle kterých Vás poznáme – jméno, příjmení, titul, telefon a e-mailová adresa, firma,
pozice ve firmě, osvědčení, údaje o potřebných školeních, podpis.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
•

Spolupráce v rámci obchodních vztahů – uzavírání smluv, objednávky, dodávky zboží a
služeb, reklamace atd.
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DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
a to následovně:

•

Smlouvy, objednávky, upomínky, faktury, dodací listy uchováváme po dobu 10 let

•

Poptávky uchováváme po dobu 1 roku

•

Reklamace uchováváme po dobu 5 let

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány ručně v elektronické i listinné formě.
Osobní údaje subjektu údajů mohou být dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
Společnosti skupiny Wera Werkzeuge GmbH
Přepravní společnosti
Celní úřad

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se
ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného
subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud
je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud
Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

-

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

-

pro účely přímého marketingu,

-

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
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Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů
poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Případná další práva subjektů údajů jsou uvedena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
Právo na přístup k údajům a další práva lze uplatnit podáním písemné žádosti na personálním
oddělení společnosti.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho
osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v
České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
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