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ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

Tato doložka popisuje způsob, jakým společnost IDIADA CZ a.s. se sídlem Pražská třída
da320/8, Hradec Králové - Kukleny, 500 04 (dále jen „společnost Applus+“ nebo „my“) bude
zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete při uzavírání smlouvy se společností Applus+
jako dodavatel kromě ostatních údajů generovaných v rámci samotného smluvního vztahu:
-

Jestliže jste samostatný dodavatel (fyzická osoba) / samostatný zhotovitel, budeme
zpracovávat tyto kategorie osobních údajů, které nám poskytnete: jméno, adresa, e-mail,
telefon, kontaktní údaje a bankovní údaje; např. bankovní účet nebo bankovní certifikát,
pojištění občanskoprávní odpovědnosti a údaje týkající se prevence pracovních rizik
(osvědčení o zdravotní způsobilosti, osvědčení o školení atd.) a daňové dokumentace;

-

Jestliže jste právnickou osobou, budeme zpracovávat tyto kategorie údajů, které nám
poskytnete: [identifikační údaje společnosti, jako je např. jméno, adresa, e-mail, telefon,
kontaktní údaje vašich zaměstnanců nebo zástupců, údaje týkající se prevence
pracovních rizik (osvědčení o zdravotní způsobilosti, osvědčení o školení atd.) a daňové
dokumentace týkající se vašich zaměstnanců.

Mějte prosím na paměti, že údaje, které shromáždíme v rámci našeho obchodního vztahu, jsou
klíčové pro správné splnění našich závazků dle příslušné smlouvy o poskytování služeb.
Výše uvedené kategorie osobních údajů budou zpracovány pro tyto účely:
•

pro zajištění odpovídajícího plnění naší smlouvy s vámi včetně veškerých nezbytných
komunikací pro zaručení plnění uvedené smlouvy;

•

pro plnění právních závazků vztahujících se na společnost Applus+ mimo jiné např.
v oblasti finančního či daňového auditu;

•

abychom vás informovali oznámeními zasílanými pomocí e-mailu, SMS, MMS či jiných
odpovídajících elektronických prostředků, ve vztahu k třetím osobám na základě
oprávněného zájmu společnosti Applus+ .

•

abychom provedli posouzení rizik a zabránili podvodu s ohledem na oprávněný zájem
společnosti Applus+ na řádném provádění svého podnikání.

Pokud jste samostatným dodavatelem (fyzická osoba) nebo zaměstnancem/zástupcem právnické
osoby, která je naším dodavatelem, máte nárok na potvrzení ze strany společnosti Applus+, zda
tato zpracovává vaše osobní údaje, či nikoli a (tam, kde je to uplatnitelné) máte nárok na
požadavek na přístup k osobním údajům a určitým informacím o zpracování (účely, kategorie
osobních údajů, které jsou zpracovávány, příjemci údajů atd.) (právo na přístup). Také máte
právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů (právo na opravu) a vymazání osobních
údajů, když (mimo jiné) nejsou již nadále potřeba pro účely, pro které byly shromážděny (právo
na výmaz). Ve specifických případech (např. jestliže napadnete přesnost osobních údajů a
v průběhu prováděné kontroly) můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
které v takovém případě může společnost Applus+ nadále zpracovávat pouze k uplatňování nebo
podpoře svých právních nároků (právo na omezení zpracování). Konečně pak můžete uplatnit
právo na přenositelnost údajů, tzn. obdržet údaje ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu a právo převádět takové údaje jinému správci bez překážky od správce,
kterému byly údaje poskytnuty, kdy je toto právně povoleno pro příslušné účely (právo na
přenositelnost údajů).
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Kromě výše uvedených práv máte také nárok na odvolání svého souhlasu, který jste poskytli pro
konkrétní zpracování, a také nárok podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů
z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, když je zpracování založeno na oprávněných
zájmech.
Svá práva můžete také uplatnit zasláním e-mailu na adresu data_protection@idiada.com.
Doporučujeme, abyste nás v případě změn nebo úprav osobních údajů kontaktovali co nejdříve
a upozornili nás na aktualizaci osobních údajů, které o vás držíme.
Tímto vás chceme upozornit na to, že můžeme podle potřeby sdílet osobní údaje, které nám
předáte, nebo je zpřístupnit určitým třetím osobám a to konkrétně:
• Následujícím společnostem v rámci skupiny Applus, které jsou uvedeny na stránkách
www.applus.com/appluscompanies za účelem zajištění optimálního plnění smlouvy
uzavřené s vámi v rozsahu potřebném pro takový účel.
• Nezávislým poskytovatelům služeb [služeb v oblasti IT, finanční, daní], kteří pro nás
provádějí služby a jiné obchodní operace a potřebují přístup k osobním údajům v rozsahu
nezbytném pro provedení nezbytných operací zpracování údajů za účelem splnění naší
smlouvy s vámi nebo na základě našich oprávněných zájmů.
Osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání vztahu s vámi. Po této době budeme osobní
údaje uchovávat jen v případě dodržování zákonů nebo pokud existují nevyřízené nároky nebo
stížnosti, které od nás vyžadují uchovávání osobních údajů.
Osobní údaje budou předávány do/ze zemí mimo Evropskou unii, uchovávány v těchto zemích
anebo k nim bude zřízen přístup z těchto zemí. V důsledku toho budou osobní údaje zpracovávat
pracovníci společnosti Applus+ nebo pracovníci našich poskytovatelů služeb, kteří se nacházejí
mimo Evropskou unii. Některé z těchto zemí nemusí poskytovat odpovídající úroveň ochrany
osobních údajů. Nicméně společnost Applus+ musí zajistit, aby vaše osobní údaje byly
zpracovány se stejnou úrovní ochrany, která by byla vyžadována ve vaší jurisdikci pomocí
standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí dle článku 46 c) obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GPDR“) nebo případně podle certifikace Privacy Shield.
Mějte prosím na paměti, že jestliže jste dodavatelem (právnickou osobou), která poskytuje
společnosti Applus+ určité údaje týkající se vašich zaměstnanců nebo zástupců (nebo jiných
třetích osob), nesete odpovědnost za to, abyste subjektům údajů poskytli informace požadované
na základě článků 13 a 14 GDPR před tím, než zpřístupníte a/nebo předáte osobní údaje
společnosti Applus+, a také za získání veškerých platných souhlasů, které mohou být nezbytné
za účelem zákonného zpracování osobních údajů společností Applus+. Proto ponesete
odpovědnost za zajištění toho, aby jakékoli zpřístupnění nebo předání osobních údajů
společnosti Applus+ bylo přípustné a plně v souladu s požadavky uvedenými v GDPR.
V případě potřeby můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
data_protection@idiada.com.
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