
 

 

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jsme velmi rádi, že se o naši společnost zajímáte. Ochrana údajů je pro společnost Seeberger 

GmbH velmi důležitá. 

 

Níže uvedené oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje podrobný přehled o tom, jak 

společnost 

Seeberger GmbH zpracovává vaše osobní údaje. Obsahuje informace o druhu, rozsahu a účelu 

shromažďování osobních 

údajů a o tom, jak s těmito údaji společnost Seeberger GmbH nakládá. Vysvětluje také 

práva, která v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte. 

 

1. Terminologie 

 

Oznámení společnosti Seeberger GmbH o ochraně osobních údajů vychází z definic, které 

Evropská unie používá při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše 

oznámení o ochraně osobních údajů 

by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní 

partnery. Abychom toho dosáhli, rádi bychom nejprve vysvětlili použité pojmy. 

 

Mezi pojmy použité v tomto oznámení o ochraně osobních údajů patří: 

 

a) osobní údaje 

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, 

kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například 

jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje či síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více 

zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo společenské 

identity této fyzické osoby. 

 

b) subjekt údajů 

 

Subjektem údajů se rozumí jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž 

osobní údaje správce zpracovává. 

 

c) zpracování 

 

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními 

údaji nebo 

soubory osobních údajů, též automatizovanými prostředky, například shromažďování, 

zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, úprava nebo pozměňování, 

vyhledávání, prohlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, 

srovnávání nebo kombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 

d) odpovědná osoba nebo správce 

 

Odpovědnou osobou nebo správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura 

nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky 

zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky zpracování určeny právem Evropské unie 

nebo právem členských států, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho 

jmenování stanovena právem Evropské unie nebo právem členských států. 

 

e) zpracovatel 

 



 

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává 

osobní údaje pro správce. 

 

f) příjemce 

 

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli 

jiný subjekt, kterým 

jsou údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou 

obdržet osobní údaje 

jako součást konkrétního vyšetřovacího aktu podle práva Evropské unie nebo práva členských 

států, však nejsou považovány za příjemce. 

 

g) třetí strana 

 

Třetí osobou se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt než subjekt údajů, správce, zpracovatel a 

osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat údaje. 

 

h) souhlas 

 

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle ze 

strany subjektu údajů, kterým subjekt údajů prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného 

souhlasného opatření vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají. 

 

2. Oblast působnosti oznámení o ochraně osobních údajů 

 

Následující sdělení se vztahuje na zákazníky a potenciální kupující výrobků, služeb a prací 

společnosti Seeberger GmbH, jakož i na všechny ostatní fyzické osoby, které přicházejí do styku 

se 

společností Seeberger GmbH v souvislosti s těmito výrobky, službami nebo činnostmi (např. 

zástupci nebo kontaktní osoby zákazníků). 

K tomuto oznámení o ochraně osobních údajů mohou být připojena dodatečná ustanovení týkající 

se určitých produktů a 

služeb nebo prací. 

 

3. Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

Odpovědnou osobou ve smyslu GDPR, dalších právních předpisů o ochraně údajů platných v 

členských státech Evropské unie a dalších předpisů týkajících se ochrany údajů je: 

 

Seeberger GmbH 

Hans-Lorenser-Straße, 36 

89079 Ulm 

Německo 

Německo 

Tel.: +49 (0)73 140 930 

datenschutz@seeberger.de 

Internetové stránky: www.seeberger.de 

 

Jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

 

Thomas Hug 

IDKOM Networks GmbH 

Dieselstraße 1 

87437 Kempten 

Německo 

http://www.seeberger.de/


 

Tel.: +49 (0)83 1590 90-0 

E-mail: datenschutz@idkom.de 

Internetové stránky: www.idkom.de 

 

4. Rozsah a původ údajů 

 

Osobní údaje (dále jen „údaje“) zpracováváme v souladu se zásadami minimalizace sběru údajů a 

hospodárnosti údajů 

, a pokud je to nezbytné, jsme k tomu oprávněni platnými právními předpisy, máme k tomu 

povinnost, nebo jste poskytli svůj souhlas. 

 

 

4.1 Údaje týkající se obchodního vztahu 

 

Hlavní údaje o zákazníkovi, zejména společnost, jméno, jazyk, pozice, členství v odvětví, 

členství ve sdruženích; 

kontaktní údaje zákazníka, zejména aktuální adresu, předchozí adresy, další dodací adresy, 

telefonní čísla a e-mailové adresy; 

smluvní údaje, jako jsou datum zahájení a ukončení smlouvy, splátky, podmínky splácení; 

pokud jsou zástupci nebo kontaktní osoby uvedeny jménem: jejich hlavní údaje, zejména jméno, 

datum narození 

a IČO, jakož i kontaktní údaje, např. současná adresa, předchozí adresy, jiné dodací adresy, 

telefonní čísla a e-mailové adresy a zájmy marketingových činností; 

hlavní údaje pro jednotlivce z řad veřejnosti, např. současná adresa, předchozí adresy, jiné adresy 

pro dopravu, 

telefonní čísla a e-mailové adresy; 

příjmy a finanční okolnosti ve vztahu k vlastním prohlášením, zejména doložení příjmů, 

podrobnosti o příjmech, doplňkové příjmy, splátkové povinnosti; 

údaje obsažené v osobních dokladech totožnosti nebo jiných předložených dokladech totožnosti; 

autentizační údaje, zejména podpisové vzory; 

bankovní údaje, např. IBAN pro váš účet, kód BIC, informace o vaší bance; 

daňově relevantní údaje, zejména DIČ, IČO, daňové osvědčení; 

roční účetní závěrky nebo obchodní hodnocení, údaje společnosti o plánování a další provozní a 

finanční informace; 

platební morálka; 

bankovní údaje, např. IBAN pro váš účet, kód BIC, informace o vaší bance; 

v jednotlivých případech úvěrová zpráva z banky; 

údaje z poštovní, elektronické a telefonické komunikace mezi vámi a námi; 

údaje o vaší obchodní činnosti a případných obchodních partnerech; 

další údaje potřebné k naplnění příslušných obchodních vztahů 

 

4.2 Údaje týkající se obchodního vztahu 

 

Údaje také shromažďujeme v rámci našich online služeb, včetně portálů a aplikací, za 

předpokladu, že je to nezbytné pro splnění našich smluvních závazků vůči vám, nebo jste k tomu 

dali souhlas. To se týká zejména těchto údajů: 

 

změny hlavních údajů, které jste provedli, např. změny adres; 

čas a rozsah vámi přijatých Podmínek používání online služeb 

 

4.3 Původ osobních údajů 

 

V zásadě shromažďujeme údaje přímo od vás. Osobní údaje, které jsme oprávněně obdrželi od 

jiných společností skupiny Seeberger (ty jsou uvedeny v bodu 5.1), zpracováváme také – za 

předpokladu, že je to nezbytné při 

plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo pro kroky před uzavřením 

http://www.idkom.de/


 

smlouvy, nebo jste k tomu dali souhlas. Dále získáváme údaje z veřejně přístupných zdrojů (např. 

z internetu nebo z novin), veřejných rejstříků (např. z obchodního rejstříku) nebo od úvěrových 

agentur (např. Creditreform, Schufa, Bürgel). 

 

5. Účely a právní základy zpracování údajů 

 

Následující odstavce vysvětlují účely a právní základy, podle kterých vaše 

údaje zpracováváme. 

 

5.1 Zpracování pro kroky před uzavřením smlouvy nebo ke splnění smluvních závazků 

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme tak, jak je podrobně popsáno v bodě 4, při 

kontaktu s vámi a při plnění našich smluvních závazků vůči vám. Právní základ 

pro toto zpracování údajů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, tj. zpracování za účelem plnění 

smlouvy nebo provedení kroků před uzavřením smlouvy. Například vaše kontaktní 

údaje zpracováváme za účelem navázání kontaktu s vámi, a další údaje v rozsahu potřebném k 

uzavření kupních smluv nebo smluv o provedení práce nebo služeb a k řádnému splnění našich 

smluvních závazků. 

 

V této souvislosti my a naše pobočky využíváme sdílené IT systémy společnosti Seeberger Office 

Solutions GmbH, Willich. 

 

Tyto společnosti mají technický přístup ke sdíleným informačním systémům a údajům, které jsou 

v nich uloženy. Přístup k těmto údajům probíhá pouze v případě, kdy je to nezbytné pro realizaci a 

plnění obchodního vztahu s vámi. 

 

5.2 Zpracování z důvodu oprávněného zájmu 

 

Dále zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů 

jako odpovědného orgánu nebo k ochraně zájmů třetích stran, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy 

převažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních 

údajů (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR). 

 

„Třetí strana“ v této souvislosti neznamená nás jako odpovědnou osobu nebo naše zpracovatele 

(viz čl. 4, odst. 10 GDPR). Vaše údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu zejména v 

následujících případech: 

 

osobní údaje o zahájení, realizaci a ukončení našeho obchodního vztahu a údaje o mimosmluvním 

jednání předáváme 

- Verband der Vereine Creditreform e.V. („Creditreform“) 

- CRIF Bürgel GmbH („Bürgel“) 

- SCHUFA Holding AG („Schufa“) 

- EOS KSI Inkasso Deutschland GmbH („EOS KSI“) DDMonitor 

a od těchto společností shromažďujeme informace o vašem kreditním skóre. Ty slouží k posouzení 

vašeho úvěrového hodnocení a v našem zájmu k tomu, abychom se vyhnuli platební 

neschopnosti. Uvedené společnosti zpracovávají 

obdržené údaje a rovněž je používají pro účely hodnocení bonity (viz také bod 8 tohoto oznámení 

o ochraně osobních údajů), aby podle potřeby poskytly svým smluvním partnerům v Evropském 

hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, jakož i v dalších třetích zemích (za předpokladu, že 

Evropská komise učinila v tomto ohledu rozhodnutí o přiměřenosti) informace pro účely, mezi 

které patří hodnocení úvěrových ratingů. Více informací o činnosti Creditreform je k dispozici 

online na www.creditreform.de/eu-dsgvo, o činnosti Bürgel na ww.crifbuergel.de/de/datenschutz, 

o činnosti Schufa na www.schufa.de/datenschutz a o činnosti EOS KSI na 

www.eosddmonitor.com/datenschutz/DDMonitor. 

V jednotlivých případech může být nezbytné zpracovávat vaše osobní údaje během údržby 

a servisu našich IT systémů. Vycházíme z toho, že máme prvořadý oprávněný zájem 

tak učinit, protože tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti a k udržení provozu 



 

IT, a tedy k řízení obchodních operací a rizik v naší společnosti. 

Kromě toho používáme vaše údaje, zejména vaše kontaktní údaje, pro přímý marketing poštou 

týkající se 

našich produktů, služeb a prací a o jednotlivých speciálních událostech. Kromě toho tyto údaje 

používáme 

pro marketingovou komunikaci o našich online službách nebo prostřednictvím e-mailu za 

předpokladu, že jsme  

zaznamenali vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem produktů, služeb nebo prací, pro 

marketingové kampaně o našich vlastních podobných produktech, službách nebo činnostech. 

Pokud vznesete námitku proti použití 

svých údajů, nebudeme vám již zasílat žádné marketingové materiály. Výslovně vás budeme 

informovat o vašem právu vznést námitku proti použití vašich údajů kdykoli při shromažďování 

vašich údajů a kdykoli při jejich použití. Tyto údaje používáme výše uvedeným způsobem pro 

marketingové účely, protože máme oprávněný zájem vaše údaje v tomto ohledu používat. Rádi 

bychom vám v pravidelných intervalech zasílali informace o našich produktech a službách, o 

kterých se domníváme, že vás budou zajímat. 

Vaše údaje zpracováváme také v rozsahu nezbytném pro uplatnění právních nároků a svou 

obhajobu 

v právních sporech. Rovněž předpokládáme, že naše zájmy v tomto ohledu převažují nad vašimi 

základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu vašich údajů. 

Vaše údaje zpracováváme pouze v anonymizované podobě pro rozvoj našich služeb a produktů a 

pro statistické účely. 

 

5.3 Zpracování z důvodu právních požadavků 

 

Společnost Seeberger GmbH podléhá rozsáhlým právním a regulačním požadavkům vyplývajícím 

např. z 

německého zákona o praní špinavých peněz (GwG) nebo daňových zákonů. Vaše osobní údaje 

musíme shromažďovat a zpracovávat, abychom výsledné právní požadavky splnili (čl. 6, odst. 1, 

písm. c) GDPR). Abychom 

splnili požadavky GwG a německého zákona o boji proti daňovým únikům (StUmgBG), jsme 

povinni vás před vstupem do obchodního vztahu identifikovat prostřednictvím vašeho osobního 

dokladu totožnosti nebo pasu a shromažďovat a uchovávat údaje, které jsou v něm obsaženy (§ 

11, 12 GwG). Seeberger GmbH jako povinná strana má právo a povinnost pořizovat úplné kopie 

těchto dokumentů v průběhu kontroly totožnosti podle GwG nebo pořizovat jejich úplný digitální 

obraz (§ 8, odst. 2, věta 2 GwG). Pokud nám neposkytnete potřebné informace 

a dokumentaci, nemůžeme vstoupit do obchodního vztahu, o který máte 

zájem, ani v něm pokračovat. 

 

5.4 Zpracování z důvodu souhlasu 

 

Vaše osobní údaje jsou rovněž zpracovávány, pokud jste s tím předem výslovně souhlasili, tj. 

udělili jste 

svůj souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). 

Může to být například pro marketingové účely, pokud vaše údaje ještě nepoužíváme 

na základě našeho oprávněného zájmu (jak je popsáno výše v bodě 5.2 tohoto oznámení o 

ochraně osobních údajů). V tomto ohledu si 

od vás vyžádáme prohlášení o výslovném souhlasu. 

Čas od času také zadáváme zakázky marketingovým firmám na provádění průzkumů spokojenosti 

zákazníků a zlepšování našich produktů a služeb v zájmu našich zákazníků. 

 

6. Zveřejnění vašich údajů 

 

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze tehdy, pokud jste s jejich poskytnutím 

souhlasili, nebo pokud jsme oprávněni či povinni je sdělovat na základě jiného povolení. 

 

6.1 Sdělování údajů zpracovatelům 



 

 

V rámci naší obchodní činnosti využíváme zpracovatele v Evropské unii (např. poskytovatele IT 

služeb 

a poskytovatele skladů, společnosti provozující call centra k poskytování našich zákaznických 

služeb nebo externí inkasní agentury k vymáhání pohledávek). Vaše údaje jsou těmto 

zpracovatelům sdělovány v nejpřísnější důvěrnosti a v souladu s předpisy GDPR a německým 

zákonem o ochraně údajů (BDSG). Uzavřeli jsme legitimní smlouvy o zpracování podle článku 28 

GDPR se všemi zpracovateli, které využíváme, kteří mohou zpracovávat údaje pouze pro nás a ne 

pro vlastní 

účely. 

 

6.2 Zveřejňování údajů v rámci společné správy údajů 

 

V průběhu uzavírání a plnění našeho smluvního vztahu s vámi ukládáme a 

zpracováváme vaše údaje v IT systémech, které využívají i ostatní společnosti uvedené v bodě 

5.1. 

Údaje, které tam ukládáme, jsou technicky přístupné i těmto společnostem. Tyto společnosti 

mají přístup k údajům pouze tehdy, pokud je to – jak je popsáno v bodě 5.1 – nezbytné pro 

obchodní vztah s vámi. 

 

6.3 Předávání údajů dodavatelům 

 

V průběhu obchodního vztahu předáváme vaše údaje, zejména vaše křestní jméno a 

příjmení, vaši adresu, vaše zákaznické číslo, číslo objednávky (pokud je k dispozici) dodavatelům v 

Německu, které jsme pověřili výrobou nebo dodávkou vámi 

objednaných produktů. 

 

 

6.4 Předávání údajů prodejním partnerům 

 

Když u nás zakoupíte produkt, předáme vaše údaje, zejména vaše křestní jméno a příjmení, 

vaši adresu, vaše zákaznické číslo, číslo objednávky (pokud je k dispozici) našim obchodním 

partnerům v Německu, abychom vám mohli poskytnout lepší služby. Pokud vaše registrovaná 

zákaznická adresa není v Německu, předáváme vaše výše uvedené údaje místnímu prodejnímu 

partnerovi odpovědnému za vaši oblast, pokud je to nezbytné. 

 

6.5 Předávání údajů dílnám 

 

Pokud požadujete servisní práce od našich autorizovaných servisních partnerů, předáváme také 

vaše 

údaje, zejména vaše křestní jméno a příjmení, vaše kontaktní údaje, typ zařízení, našim servisním 

partnerům v Německu a Evropské unii (dále jen „EU“) nebo v Evropském hospodářském prostoru 

(dále jen „EHP“), pokud tito partneři požadují vaše údaje k provedení vašich servisních zakázek. K 

tomu dochází zejména v případě prací prováděných v rámci záruky nebo v zájmu dobré vůle, nebo 

v souladu se servisními smlouvami nebo smlouvami údržbě pro vaše zařízení a za účelem 

poskytování objednaných online služeb. 

 

6.6 Předávání údajů úvěrovým agenturám 

 

Osobní údaje získané v průběhu obchodního vztahu s vámi týkající se 

žádosti o obchodní vztah, jeho realizaci a ukončení, a údaje o mimosmluvním 

jednání předáváme 

- Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss 

- CRIF Bürgel GmbH, Radkoferstraße 2, 81373 Mnichov 

- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 

- EOS KSI Inkasso Deutschland GmbH („EOS KSI“) DDMonitor…, 

pokud je to právně přípustné. 



 

 

6.7 Předávání údajů úvěrovým institucím a poskytovatelům platebních služeb 

 

Kromě toho předáváme vaše osobní údaje v souvislosti s vedením obchodních vztahů týkajících 

se produktů a služeb úvěrovým institucím a poskytovatelům platebních služeb pro účely fakturace 

a zúčtování plateb, pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud je to zákonem povoleno. 

 

7. Předávání vašich údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci 

 

Údaje nejsou předávány do zemí mimo EU nebo EHP (tzv. třetí země), pokud nejsme 

povinni tak učinit v souladu s úředními nebo soudními pokyny. 

 

8. Automatizované rozhodování 

 

V průběhu posuzování vaší platební schopnosti obdržíme posouzení rizika platební neschopnosti 

od úvěrových agentur uvedených v bodě 5.2 nebo 6.6 (Creditreform, CRIF Bürgel, 

Schufa, EOS KSI) na základě vědecky uznávaného matematicko-statistického procesu a kontroly 

věrohodnosti uvedené e-mailové adresy (hodnocení bonity), abychom chránili své oprávněné 

zájmy při získávání nových zákazníků nebo při změnách hlavních údajů zákazníka (příjmení, 

jméno, adresa, e-mailová adresa, bankovní údaje). Těmto úvěrovým agenturám jsou předávány 

osobní údaje potřebné pro hodnocení úvěrového rizika a kontrolu věrohodnosti (příjmení, jméno, 

adresa, e-mailová adresa, bankovní údaje). Pro hodnocení úvěrového rizika vypočítávají uvedené 

společnosti statistickou pravděpodobnost nesplacení (profilování), vyjádřenou jako tzv. skóre. 

Na základě tohoto skóre 

se rozhodujeme se, zda budeme pokračovat ve smluvním vztahu. Vezměte prosím na vědomí, že 

při výpočtu skóre jsou brány v úvahu také údaje o vaší adrese. 

 

 

 

 

9. Doba uchovávání údajů 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění 

smluvních nebo právních povinností. Pokud již neexistuje žádný právní základ pro zpracování 

vašich údajů, údaje vymažeme 

, nebo pokud to není možné, zablokujeme veškeré osobní odkazy na vás 

v našich systémech v souladu s předpisy o ochraně údajů. V této souvislosti uchováváme vaše 

údaje zejména takto: 

 

v souladu se zákonnými požadavky je lhůta uchování pro splnění obchodních povinností šest let 

a/nebo fiskálních povinností deset let. V souladu s tím uchováváme fakturační dokumenty po tuto 

dobu. 

 

Podle požadavků německého občanského zákoníku (BGB) mohou být 

promlčecí lhůty až 30 let, přičemž běžná promlčecí lhůta činí tři roky. Proto uchováváme smluvní 

dokumenty a dokumenty týkající se smluv v souladu s promlčecími lhůtami BGB. 

 

10. Online audio a videokonference (konferenční nástroje)  

 

Zpracování údajů 

 

Pro komunikaci s našimi zákazníky používáme mimo jiné online konferenční nástroje. Nástroje, 

které používáme, jsou podrobně uvedeny níže. Pokud s námi budete komunikovat prostřednictvím 

video nebo audio konference prostřednictvím internetu, budou vaše osobní údaje shromažďovány 

a zpracovávány poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje a námi. Konferenční nástroje 

shromažďují všechny informace, které poskytnete, nebo ke kterým získáte přístup k používání 

nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje dále zpracovávají 



 

dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další 

„kontextové informace“ související s komunikačním procesem (metadata).  

 

Dále poskytovatel nástroje zpracovává všechny technické údaje potřebné pro zpracování online 

komunikace. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi 

operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení. 

 

Pokud je obsah vyměňován, nahráván nebo jinak zpřístupňován v rámci nástroje, je také uložen 

na serverech poskytovatele nástroje. Tento obsah zahrnuje mimo jiné nahrávky z cloudu, 

chatové/ okamžité zprávy, fotografie a videa nahraná do hlasové schránky, soubory, online tabule 

a další informace sdílené během používání služby.  

 

Upozorňujeme, že nemáme úplný vliv na postupy zpracování dat použitých nástrojů. Naše 

možnosti jsou do značné míry dány firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o 

zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně údajů použitých 

nástrojů, která jsou uvedena dále v tomto textu.  

 

Účel a právní základy  

 

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery 

nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b GDPR). Dále 

slouží používání těchto nástrojů k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo 

naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán 

souhlas, budou dotyčné nástroje použity na základě tohoto souhlasu. Tento souhlas může být 

kdykoli odvolán s účinkem od uvedeného data.  

 

Doba uložení 

 

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich 

systémů smazány okamžitě poté, co nás požádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s jejich 

uložením nebo důvod pro jejich uložení pomine. Uložené soubory cookies zůstávají ve vašem 

koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají 

nedotčeny. 

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich dat, která jsou ukládána provozovateli 

konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro bližší informace kontaktujte přímo operátory 

konferenčních nástrojů. 

 

Používané konferenční nástroje  

 

Používáme následující konferenční nástroje:  

Microsoft Teams 7 /9 Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je Microsoft Corporation, 

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete 

v oznámení ochrany osobních údajů Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-

us/privacystatement.  

Plnění dohody o zpracování smluvních údajů  

Uzavřeli jsme dohodu o zpracování smluvních údajů s poskytovatelem Microsoft Teams a při 

používání Microsoft Teams v plné míře uplatňujeme přísná ustanovení německých agentur pro 

ochranu údajů 

 

 

11. Vaše práva ve vztahu k Seeberger GmbH 

 

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte rozsáhlá práva. Je pro nás velmi 

důležité, abyste rozuměli těmto právům: 

 

právo na informace: máte právo na informace o údajích, které jsme o vás uložili, 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement


 

zejména o účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, a o tom, jak dlouho jsou tyto údaje 

uchovávány (článek 15 GDPR). 

 

právo na opravu nepřesných údajů: máte právo na okamžitou opravu nebo doplnění, pokud se 

zpracované osobní údaje ukáží jako nepřesné nebo neúplné (článek 16 GDPR). 

 

právo na výmaz: máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které se vás týkají. Můžete 

požadovat vymazání svých údajů například v případě, kdy již nepotřebujeme osobní údaje pro 

účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsme údaje zpracovali nesprávně 

nebo pokud jste oprávněně vznesli námitku proti zpracování nebo jste odvolali svůj souhlas nebo 

pokud existuje zákonná povinnost je vymazat (článek 17 GDPR). 

 

právo na omezení zpracování: máte právo požadovat omezení zpracování 

svých údajů. Toto právo existuje zejména s ohledem na dobu potřebnou k ověření údajů, pokud 

jste 

zpochybnili přesnost údajů, které se vás týkají, a pokud máte stávající právo na 

výmaz, tak pro případ, že byste chtěli omezené zpracování spíše než výmaz. Zpracování je 

rovněž omezeno v případě, že údaje již nevyžadujeme pro naše zamýšlené účely, ale vy  

je požadujete k prokázání, výkonu nebo obhajobě právních nároků, a pokud jste vznesli námitku 

proti zpracování a my napadáme legitimitu uvedené námitky (článek 18 GDPR). 

 

právo na přenositelnost údajů: máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které 

jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (článek 

20 GDPR) za předpokladu, že tyto údaje již nebyly vymazány. 

 

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv nebo chcete získat další informace, zašlete prosím 

e-mail na adresu datenschutz@seeberger.de nebo napište na adresu Seeberger GmbH, Hans-

Lorenser-Straße 36, 

89079 Ulm. 

 

11. Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů 

 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 

a s účinností do budoucna odvolat. To platí i pro prohlášení o souhlasu, která byla učiněna před 

vstupem GDPR v platnost, tj. před 25. květnem 2018. 

Prohlášení o souhlasu můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@seeberger.de 

nebo 

písemně na adresu Seeberger GmbH, Hans-Lorenser-Straße 36, 89079 Ulm. Vezměte prosím na 

vědomí, že odvolání souhlasu bude platit až jeho doručením nám a pouze pro budoucnost. Pokud 

například odvoláte svůj souhlas s použitím svých údajů pro marketingové účely, nebudeme vám v 

budoucnu zasílat žádný další marketing, jakmile vaše odvolání souhlasu obdržíme. Odvolání 

souhlasu nemá vliv na legitimitu zpracování prováděného do tohoto okamžiku na základě vašeho 

souhlasu. 

 

Právo vznést námitku 

 

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f) (článek 21 

GDPR). Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné 

důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro 

stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V 

případě, že vznesete námitku proti tomu, aby vaše údaje byly použity pro marketingové účely, 

nebudeme vaše údaje pro tyto účely dále zpracovávat 

. 

Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, zašlete nám e-mail 

na adresu datenschutz@seeberger.de nebo napište na adresu Seeberger GmbH, Hans-Lorenser-

Straße 36, 89079 Ulm. 



 

 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu 

 

Pokud se domníváte, že jsme při zpracování osobních údajů, které se vás týkají 

, porušili GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, např. u orgánu pro ochranu 

údajů, který je příslušný pro vaše bydliště, pracoviště nebo místo, kde k porušení ochrany údajů 

došlo. 

 

listopad 2022 

 

Seeberger GmbH 


