Prohlášení o ochraně osobních údajů
MANN+HUMMEL přistupuje k ochraně osobních údajů zodpovědně. V tomto prohlášení bychom chtěli vysvětlit, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto také považujeme
důsledné dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů za samozřejmost. Základem ochrany
osobních údajů je jasně stanovený postup. Můžeme vám tedy zaručit, že budete vždy vědět, kdy vaše osobní údaje
uchováváme, jak je používáme a také jak můžete sami omezit či zcela znemožnit používání svých osobních údajů.
Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
I. Adresa zodpovědné instituce
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
Tel. +48 65 572 89 00
II. Adresa inspektora ochrany osobních údajů pro skupinu
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů ve společnosti MANN+HUMMEL se obraťte na
našeho inspektora ochrany osobních údajů:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
III. Právní základ pro zpracování údajů
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, kdy toto zákon umožňuje nebo kdy jste
s tím sami souhlasili.
Právním základem pro rozsah zpracování osobních údajů, k němuž daná osoba poskytuje souhlas, je čl. 6 odst. 1
písm. A) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (RODO).
Pro zpracování osobních údajů potřebných k provedení smlouvy, v níž je jednou ze stran osoba, jíž se údaje týkají, je
právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO. To platí také pro všechny činnosti zpracování údajů, které
jsou nutné pro realizaci předsmluvních opatření.
Pro rozsah, v němž je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právních povinností, které se vztahují na naši
firmu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO. Pro naši firmu platí na příklad zákonem stanovené
období uchovávání osobních údajů na základě německého daňového zákoníku (AO) a německého obchodního
zákoníku (HGB).
Je-li zpracování osobních údajů životně důležitým zájmem osoby, jíž se údaje týkají, či jiné fyzické osoby, je právním
základem čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení RODO.
Jestliže je zpracování údajů nutné pro zajištění oprávněného zájmu naší firmy nebo zájmu třetího subjektu a zájmy,
základní práva a svobody osoby, jíž se údaje týkají, nepřevyšují první z uvedených, je právním základem čl. 6 odst. 1

písm. c) nařízení RODO.

IV. Příjemce údajů
Místo zpracování
Zpracování a používání vašich údajů probíhá převážně na území Evropské Unie / v Evropském hospodářském
prostoru (EU / EHS). Většinou neplánujeme předávat údaje do zemí mimo EU. Některé procedury mohou však
vyžadovat zpracování mimo EU / EHS. Pokud MANN+HUMMEL objednává zpracování osobních údajů u
poskytovatelů služeb (na území EU / EHS či v zemích mimo EU), přijímá veškerá nezbytná opatření, aby bylo
zajištěno, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
V. Vaše práva
Práva osoby, jíž se údaje týkají
Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste ve smyslu nařízení RODO osobou, jíž se údaje týkají. Podle čl. 12 a
následujících čl. nař. RODO máte právo na informace od osoby zodpovídající za vaše údaje, které jsou zpracovávány
společností MANN+HUMMEL, právo na opravování údajů, právo na omezování jejich zpracovávání, právo na
odstranění údajů, právo na přístup k údajům, právo na přenesení údajů, právo podat námitku proti zpracování údajů,
právo stáhnout svůj souhlas se zpracováním údajů a právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené
výhradně na automatickém zpracování údajů.
Pro využití práv, jakožto osoba, jíž se údaje týkají, stačí odeslat mail na adresu: rodo@mann-hummel-ft.com
Právo podat stížnost u regulačního orgánu
Nezávisle na jiných právních či soudních prostředcích máte v případě podezření na porušení nařízení RODO v
souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů právo podat stížnost u regulačního orgánu, konkrétně v členském
státě, kde máte trvalé bydliště, kde máte pracoviště nebo kde došlo k údajnému porušení nařízení RODO.
Regulační orgán, jemuž je stížnost adresována, informuje stěžovatele o statusu a důsledcích stížnosti, včetně
možnosti přistoupit k právním krokům v souladu s čl. 78 nařízení RODO.
Výběr regulačního orgánu je na vás (č. 77 nař. RODO). Na příklad můžete stížnost adresovat regulačnímu orgánu
zodpovědnému za spol. MANN+HUMMEL v německé spolkové republice Bádensko-Württembersko.
VI. Právo na změny
Vyhrazujeme si právo provádět v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů změny v souladu s právními předpisy.

VII. Stránky www MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu

http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Údaje týkající se uživatele
Při návštěvě našich internetových stránek jsou obecné informace ukládány do souboru protokolu. Toto slouží
výhradně k systémovým účelům. Ukládané údaje týkající se používání stránek nejsou uchovávány spolu s jinými
osobními údaji. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou ukládány tyto údaje:
•

Anonymní IP adresa

•

Datum a hodina odečtu

•

Název snímaného souboru

•

Zpráva, že odečet proběhl v pořádku (kód stavu)

•

Objem přenášených dat

•

Internetová stránka, na níž proběhl přístup

•

Popis typu používaného prohlížeče

•

Používaný operační systém
Výše uvedené údaje nejsou předávány třetím subjektům a není na nich prováděná žádná další analýza kromě
případu, kdy ze zákona vyplývá povinnost analýzu provést.
Firemní internetové stránky používají pro analýzu vašich návštěv následující soubory cookies, nástroje pro
sledování a skripty1:

•

Technicky nezbytné soubory cookies

•

Soubory cookies pro účely analýzy

•

Google Analytics

•

Sledování newsletteru

1V

závislosti na jejich typu lze kdykoliv vypnout soubory cookies, nástroje pro sledování a skripty. Další informace o

tomto tématu najdete v kapitole VIII.
Na našich internetových stránkách jsou tzv. sociální záložky. Další informace o tomto tématu najdete v kapitole IX.

Kontakt
Když se na nás obrátíte, uchováváme vaše údaje pro zpracování vašeho dotazu a také pro případ další
korespondence. Po ukončení zpracování vaší žádosti jsou všechny tyto údaje odstraněny. Výjimkou je situace, kdy se
na údaje vztahuje zákonem stanovená doba pro uchovávání údajů nebo jiná stanovená povinnost údaje uchovávat.
Newsletter

Můžete se přihlásit k bezplatnému odběru newsletteru, kterým vás budeme informovat o aktualizacích a nabídkách
výrobků. V tomto procesu je nám předána e-mailová adresa, kterou jste uvedli. Vaše osobní údaje jsou během
procesu přihlašování zpracovávány pro odesílání newsletteru.
Po přihlášení k newsletteru obdržíte potvrzovací mail pro dokončení registrace. Ukládáme vaši IP adresu a datum
registrace. Uchovávání údajů slouží pouze jako důkaz pro případ, kdy třetí subjekt adresu zneužívá a přihlašuje se k
odběru newsletteru bez vědomí majitele adresy.
Svůj souhlas k uchovávání údajů můžete kdykoliv zrušit. Stažení souhlasu provedete prostřednictvím odkazu
uváděného v newsletteru. Po stažení souhlasu budou údaje odstraněny. Po tomto již nebudete newsletter dostávat.
Abychom lépe pochopili, jak je náš newsletter používán, vyhodnocujeme vaše chování jakožto uživatele při odesílání
newsletteru. K tomuto však používáme výhradně pseudonymy. Podrobnější informace o sledování newsletterů jsou
uvedeny v kapitole IX. Soubory cookies, sledování, zásuvné moduly a skripty v písm. b) Sledování newsletteru.
Informace o žadateli o zaměstnání (http://mann-hummel-ft.pl)
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nutném pro zpracování žádosti. Žádost lze rovněž podat
elektronickou cestou. Tyto údaje budou samozřejmě používány pouze pro účely spojené se zpracováním žádosti a
nebudou předávány třetím subjektům. Upozorňujeme, že zprávy, které byly odeslány nezašifrované, nejsou odesílány
se zabezpečením přístupu.
Kategorie údajů, které jsou zpracovávány:
•

Hlavní údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa, pracovní pozice)

•

Údaje o kvalifikaci (motivační dopis, CV / životopis, dosavadní pracovní zkušenosti, odborné kvalifikace)

•

Reference a certifikáty (údaje o dosažených výsledcích, údaje o hodnocení atp.)

•

Přihlašovací údaje (e-mail, heslo)

Jestliže jste podávali žádost o přijetí na konkrétní pracovní pozici a tato pozice je již obsazená nebo usoudíme, že by
vaše kvalifikace lépe odpovídala jiné pracovní pozici, mohli bychom odeslat vaši žádost na jiné oddělení ve firmě. K
tomu je ale nutný váš souhlas.
Po dokončení procesu zpracování žádosti budou vaše osobní údaje smazány, kromě případu že nás výslovně
požádáte, abychom vaše údaje po stanovenou či delší dobu uchovávali nebo pokud jste uzavřeli smlouvu. Právním
základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nař. RODO a § 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
E-learning
Osoby, které chtějí získat certifikát o úspěšném absolvování e-learningového modulu
dostupného na adrese academy.fitlron.eu nebo institute.wixeurope.com, budou požádány o uvedení následujících
údajů:
•

titul, jméno, příjmení

•

adresa,

•

telefonní číslo,

•

E-mail.

Údaje uváděné pro získání certifikátu budou shromažďovány a ukládány, a pokud
to bude nezbytné, také předávány veškerým zapojeným podnikům výhradně pro účely získání certifikátu. Neprobíhá
shromažďování, uchovávání,

upravování či předávání jiných údajů.
VIII. Soubory cookies, sledování a skripty
a.

Soubory cookies

Popis a rozsah zpracování údajů
Pro zvýšení atraktivity našich stránek směrem k uživatelům a pro účely využití některých funkcí používáme na
různých stránkách soubory „cookies”. Jsou to malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem koncovém
zařízení. Některé ze souborů cookies, které používáme, jsou odstraňovány po ukončení relace prohlížeče tj. po
zavření prohlížeče (tzv. soubory cookies relace). Jiné soubory cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a
umožňují nám opětovné rozpoznání prohlížeče při vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookies). Soubory cookies
nelze používat ani k získání přístupu k dalším souborům na počítači ani k identifikaci e-mailové adresy.
Většina prohlížečů je konfigurována tak, aby soubory cookies povolovala automaticky. Jestliže máte ve svém
prohlížeči uloženo implicitní nastavení pro soubory cookies, budou všechny procesy probíhat na pozadí, aniž byste na
to byli upozorňování. Tato nastavení však můžete změnit. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli vždy
informováni o ukládání souborů cookies a mohli se rozhodnout, zda je v jednotlivých případech povolíte nebo zda
povolování souborů cookies zakážete podle obecných pravidel či v konkrétních případech.
Některé internetové stránky (včetně těch našich) však nelze plně používat bez souborů cookies, protože jsou
nezbytné například k odeslání objednávky.
Technicky nezbytné soubory cookies
Soubory cookies používáme pro zvýšení uživatelské atraktivity našich internetových stránek. Mnoho prvků našich
internetových stránek vyžaduje, aby bylo možné i po změně stránek identifikovat prohlížeč, z něhož byl proveden
přístup.
Soubory cookies uchovávají a odesílají tyto údaje:
1. Nastavení jazyka
2. Přihlašovací údaje
Soubory cookies pro účely analýzy
Na našich internetových stránkách používáme také soubory cookies, které slouží k analýze chování uživatele na
internetu.
V souvislosti s tím mohou být odesílány následující údaje:
1. Vyhledávané výrazy
2. Četnost navštěvování stránek
3. Používání funkcí internetových stránek
Takto shromážděné údaje o uživateli jsou během technického procesu pseudonymizovány. To znamená, že pak již
nelze přiřadit údaje k uživateli, který internetové stránky navštěvuje. Tyto údaje nejsou uchovávány spolu s jinými
osobními údaji o uživateli.
Při vstupu na naše internetové stránky je uživatel prostřednictvím informačního banneru upozorněn na používání
souborů cookies pro účely analýzy s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Zobrazí se také
upozornění, že v nastaveních prohlížeče lze ukládání souborů cookies vypnout.

Právní základ pro zpracovávání údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení RODO.
Účel zpracovávání údajů
Technicky nezbytné soubory cookies používáme k tomu, abychom uživatelům usnadnili používání našich
internetových stránek. Mnoho funkcí nelze bez souborů cookies vůbec nabízet. Vyžadují totiž opětovné rozpoznání
prohlížeče po změně stránek.
Soubory cookies vyžadujeme pro následující použití:
1.

Přijetí nastavení jazyka

2.

Ukládání vyhledávaných pojmů

Údaje o uživateli ukládané v technicky nezbytných souborech cookies nejsou používány k vytvoření profilu uživatele.
Analytické soubory cookies slouží ke zlepšování kvality našich internetových stránek a jejich obsahu. Analytické
soubory cookies nám poskytují informace o způsobu používání našich internetových stránek, díky čemuž můžeme
neustále naši nabídku vylepšovat.
Zde je nutné podrobněji popsat přesný účel analytických souborů cookies.
Tento účel je také oprávněným zájmem při zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nař. RODO.
Doba uchovávání a možnost stažení souhlasu vedoucí k odstranění údajů
Soubory cookies se ukládají na počítači uživatele, ze kterého jsou odesílány nám. Uživatel tak má plnou kontrolu nad
používáním souborů cookies. Odesílání souborů cookies můžete vypnout či omezit úpravou nastavení internetového
prohlížeče. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoliv odstranit. Tento proces může probíhat automaticky.
Jestliže jsou soubory cookies pro naše internetové stránky vypnuté, může se stát, že nebude možné využívat všechny
funkce našich internetových stránek.
b.

Sledování

Sledování newsletteru
Abychom lépe pochopili, jak je náš newsletter používán, vyhodnocujeme vaše chování jakožto uživatele při odesílání
newsletteru. Proto naše e-mailové zprávy obsahují tzv. web beacon, jinak označované jako sledovací pixely. Jsou to
pixelové grafické soubory, které se propojí s našimi internetovými stránkami a slouží k analýze vašeho chování
jakožto uživatele. K tomu je využívána technologie web beacon, která propojí vaši e-mailovou adresu s vaším ID.
Sledovací pixely jsou také součástí odkazů uváděných v newsletteru.
Takto získané údaje slouží k vytvoření profilu uživatele, díky němuž lépe přizpůsobíme newsletter vašim konkrétním
zájmům. Když si čtete náš newsletter, sledujeme, na jaké odkazy klikáte a tyto informace využíváme k vymezení
vašich individuálních zájmů. Tyto údaje propojujeme s vaším chováním na našich internetových stránkách.
Toto sledování můžete kdykoliv zakázat kliknutím na speciální odkaz, který je součástí každého našeho e-mailu. Tyto
informace uchováváme po celou dobu, kdy odebíráte náš newsletter. Po odhlášení odběru newsletteru uchováváme
tyto údaje pouze ke statistickým účelům a v anonymní podobě.
Tato forma sledování nemůže být používána, pokud implicitně zakážete prohlížení obrázků ve svém klientovi
elektronické pošty. V takovém případě bude newsletter zobrazován pouze částečně a některé funkce nebude vůbec
možné používat. V případě ručního zapnutí všech obrázků bude spuštěna funkce sledování zmiňovaná výše.

Google Analytics
Tyto stránky využívají Google Analytics - internetovou analytickou službu společnosti Google Inc (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Součástí je režim práce „Universal Analytics” (Universální
analýza). To usnadňuje přiřazování údajů, relací a interakcí mezi několika zařízeními k pseudonymizovanému ID
uživatele, tedy umožňuje analyzovat aktivity uživatele na různých zařízeních.
Google Analytics používá soubory cookies pro analýzu způsobu interakce uživatelů s internetovými stránkami.
Informace generované prostřednictvím souborů cookies o vašem používání konkrétních internetových stránek jsou
většinou odesílány na server Google v USA a tam jsou uchovávány. Jelikož na našich internetových stránkách
používáme anonymizaci IP, Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských zemích Evropské Unie nebo v jiných
zemích, které jsou součástí smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na
server Google v USA odesílána úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. IP adresa je odesílána
prostřednictvím vašeho prohlížeče, Google Analytics tedy není propojován s jinými údaji Google. Na žádost operátora
konkrétních internetových stránek analyzuje Google vaše používání daných stránek pro vystavení zpráv o aktivitách
prováděných na stránkách a vytvoření nabídky dalších služeb pro operátora internetových stránek v souvislosti s
danými stránkami a používáním internetu. Tento účel je pro nás rovněž oprávněným zájmem v souvislosti se
zpracováním údajů. Právním základem pro využívání Google Analytics je § 15 odst. 3 německého zákona o
elektronických mediálních službách (TMG) a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO. Námi odesílané údaje, které jsou
propojené se soubory cookies, loginy (např. ID uživatele) nebo identifikátory reklam, jsou automaticky odstraňovány
po 26 měsících. Údaje, u nichž uplynula doba uchovávání, jsou automaticky jednou měsíčně mazány. Další informace
o podmínkách používání a ochrany údajů najdete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/de.html
lub https://policies.google.com/?hl=de.

Vypnutí Google Analytics
Další informace o používání údajů ze strany společnosti Google pro reklamní účely a možnostech uživatele pro
stažení souhlasu najdete na internetových stránkách Google:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („využívání údajů ze strany společnosti Google během
navštěvování internetových stránek či aplikací našich partnerů”)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Využití údajů pro reklamní účely")

•

http://www.google.de/settings/ads („Nastavení informací, které Google používá k zobrazení reklam”)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ („Určení, jaké reklamy Google zobrazuje”)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Spolupracujeme s firmou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA v oblasti
internetového marketingu, abychom zjistili, zda se internetový uživatel dozvěděl o našich internetových stránkách díky
reklamě Google. Google používá soubory cookies uložené na vašem počítači, které slouží k analýze používání
stránek. Soubory cookies jsou nastavené na tzv. sledování konverzí po kliknutí na reklamu umístěnou společností
Google. Životnost těchto souborů cookies činí 30 dní. Tyto soubory nejsou používány k osobní identifikaci uživatele.

Pokud chcete zakázat soubory cookies používané ke sledování konverzí, nastavte svůj prohlížeč tak, aby blokoval
soubory cookies z domény googleadservices.com. Pro úplné zakázání kódu JavaScript, který používá Google, lze
instalovat blocker JavaScript (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com). Pro více informací o těchto metodách
nebo o způsobu, jak můžete zakázat, aby Google tyto informace používal, klikněte na odkaz
níže: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
Na našich stránkách využíváme kód JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (dále jen: Google). Pokud máte v prohlížeči aktivován JavaScrip a neinstalovali jste si blocker JavaScript,
bude váš prohlížeč pravděpodobně odesílat osobní údaje do Google. Pro úplné zablokování kódu JavaScript od
Google můžete instalovat blocker JavaScript (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
Google Video:
Na našich stránkách využíváme kód JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (dále jen: Google Video). Pokud máte v prohlížeči aktivován JavaScrip a neinstalovali jste si blocker
JavaScript, bude váš prohlížeč pravděpodobně odesílat osobní údaje do Google Video. Další informace najdete v
prohlášení o ochraně osobních údajů Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Pro úplné
zablokování kódu JavaScript od Google Video můžete instalovat blocker JavaScript
(např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
gstatic:
Na našich stránkách využíváme kód JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (dále jen: Google). Pokud máte v prohlížeči aktivován JavaScrip a neinstalovali jste si blocker JavaScript,
bude váš prohlížeč pravděpodobně odesílat osobní údaje do Google. Pro úplné zablokování kódu JavaScript od
Google můžete instalovat blocker JavaScript (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

YouTube:
Tato online nabídka využívá platformu YouTube, kterou provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA
94066, USA („YouTube”). YouTube platforma umožňuje přehrávání audio a video souborů.
Součástí některých stránek naší nabídky je YouTube přehrávač, který naváže spojení s YouTube pro automatické
otevření a přehrání video nebo audio souboru. Během tohoto procesu jsou také předávány údaje odpovědnému
orgánu, tedy YouTube. Nezodpovídáme za zpracování těchto údajů v YouTube.
Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, dalším zpracování a využívání údajů v YouTube, vašich
právech a vybraných možností ochrany najdete v politice ochrany osobních údajů YouTube. Další informace na toto
téma najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Pro
úplné zakázání kódu JavaScript na YouTube můžete instalovat blocker JavaScript
(např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

