
 

Informace o ochraně osobních údajů 
pro zákazníky a dodavatele 

 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 
 
prostřednictvím těchto informací o ochraně osobních údajů Vás v souladu s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (ONOOÚ / GDPR), platným od 25.05.2018, informujeme o způsobu zpracování Vašich 
osobních údajů naší firmou a o právech, jež Vám náleží. 
 
V případě nutnosti budou tyto informace aktualizovány a zveřejněny pod www.borgers-group.com. 
 
 

1 Kdo za zpracování osobních údajů zodpovídá a na koho se 
můžete obrátit? 

Zpracovatelem ve smyslu čl. 4 ONOOÚ je 
Johann Borgers GmbH,  
Borgersstraße 2-10, D 46397 Bocholt 
Telefon: +49 2871 345 – 0 
E-Mail: info@borgers-group.com 
 
Kontaktní údaje zpracovatele: 
Johann Borgers GmbH 
osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů 
Borgersstraße 2-10, D 46397 Bocholt 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@borgers-group.com 
 
 

 
  

2 Jaké údaje zpracováváme a jak je využíváme? 

Zpracováváme údaje, které od Vás nebo třetích stran obdržíme v rámci přípravy nebo realizace vzájemného 
obchodného vztahu. Údaje získáváme za všech okolností od Vás, firmy, ve které působíte, nebo obchodního 
zástupce, který nám zaslal Vaši poptávku. 
 
V rámci našich obchodních procesů zpracováváme následující podrobné údaje: 
 

 Základní údaje o Vaší firmě jako jméno, adresa, kontaktní údaje, bankovní spojení a DIČ 

 Údaje potřebné k ochraně zakázky jako bankovní záruky, akreditivy, prověření bonity a prověření 
seznamů uvalených sankcí 

 Smluvní údaje potřebné k realizaci našeho vzájemného obchodního vztahu jako smlouvy, obecná 
korespondence, plány dodávek a plateb, reklamace, daňová, vývozní a celní hlášení 

 Propagační a prodejní údaje 

 Doby přístupu a přihlašovací údaje pro vstup do našich digitálních portálů pro výměnu údajů a dat 
 
 

http://www.borgers-group.com/
mailto:datenschutzbeauftragter@borgers-group.com


 

3 Účel zpracování a právní podklady 

V následujících odstavcích Vás informujeme o tom, za jakým účelem a na základě jakého právního podkladu 
Vaše údaje zpracováváme. 
 

3.1 Na základě Vašeho svolení (čl.  6 odst. 1 písmeno a OŃOOÚ) 

Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování Vašich osobních údajů, pak je právním podkladem příslušného 
zpracování osobních údajů toto svolení. Toto se týká zejména svolení k předkládání mailových nebo 
telefonických obchodních nabídek a osobního přístupu do našich online portálů resp. portálů pro výměnu 
údajů a dat. Na základě tohoto svolení poskytujeme tyto údaje dále našim dceřiným společnostem a 
smluvním partnerům v tzv. třetích zemích. 
 
Vaše svolení můžete, s účinností od okamžiku odvolání, kdykoliv odvolat. Odvolání platí pouze pro budoucí 
zpracování. Pokud jste nám udělili své svolení před vstupem ONOOÚ (25.05.2018) v platnost, pak je, pokud 
nedojde k jeho odvolání, stále platné. 
 

3.2 Plnění smlouvy nebo učinění opatření k plnění smlouvy (čl.  6 odst. 1 písmeno b ONOOÚ) 

Vaše údaje zpracováváme za účelem přípravy nebo realizace vzájemných obchodních a smluvních vztahů 
s Vámi. Toto se týká zejména nákupu resp. prodeje zboží, služeb a servisu. Způsob a rozsah zpracování 
údajů v tomto případě závisí na rozsahu zakázky resp. projektu a lokaci příslušného obchodního partnera. 
V rámci pracovního zpracování poptávek, zakázek a opatření k finanční ochraně zakázek (akreditivy, záruky 
…) dochází k předání Vašich osobních údajů firmám a závodům v EU, které jsou součástí naší firemní 
skupiny (čl.  6 odst. 1 písmeno f).  
 

3.3 V rámci zvážení zájmů (čl.  6 odst. 1 písmeno f ONOOÚ) 

V ojedinělých případech zpracováváme Vaše údaje na základě zvážení zájmů pro účely hájení našich 
oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran. Zpracování probíhá v maximální možné míře anonymně nebo 
pseudodynamizovaně. Náš zájem souvisí s níže uvedenými účely a slouží k co nejefektivnějšímu plnění 
zakázky / využívání IT struktury, podpory prodeje a zamezení právních rizik. 

 Uplatnění právních nároků, podpora prodeje a zamezení právních sporů 

 Podpora firem, které jsou součástí skupiny, během péče o zákazníky, prodeje a nákupu 

 Marketingový průzkum a průzkum trhu a názorů 

 Zabránění trestním činům a příslušná osvěta 

 Zajištění IT bezpečnosti a optimalizace a racionalizace IT systémů 

 Zpracování dat mimo rámec skupiny sloužící k interní administraci 
 

3.4 V rámci plnění právních závazků, které se na nás vztahují (čl.  6 odst. 1 písmeno c ONOOÚ) 

Vztahují se na nás různé právní závazky jako např. povinnost prověření uvalení sankcí, celní a daňová 
hlášení, povinnost uchovávání dokumentů a podkladů, provádění auditů daňovými a finančními auditory, 
jakož i závazky v rámci řízení rizik, během kterého na základě jednotlivých případů zpracováváme Vaše 
údaje a v případě potřeby poskytujeme třetím stranám.  
 



 

4 Komu jsou Vaše údaje poskytovány? 

V rámci skupiny Borgers GmbH jsou Vaše údaje za dodržení principu „Need-To-Know“ poskytovány 
funkčním a odborným úsekům (např. nákup, prodej, řízení projektů, výroba, finance), které je potřebují pro 
splnění svých příslušných úkolů. 
 
Nad rámec shora uvedeného dochází k předání Vašich údajů pouze tehdy, pokud má takovýto postup právní 
podklad (viz kapitola 3). Při této příležitosti mohou Vaše údaje obdržet, nebo na základě jejich činnosti do 
nich nahlédnout, následující místa: 
 

 Zpracovatel zakázky ve smyslu čl.  28 ONOOÚ; zejména v oblastech IT služby, logistika, prověření 
uvalení sankcí a likvidace složek a datových nosičů. 

 

 Veřejná místa jako např. celní správa, finanční úřad …., pokud jsme k tomuto vázáni zákonem nebo 
úředně. 

 

 Ostatní místa jako např. firmy, které jsou součástí skupiny, zpracovatelé informací a poskytovatelé 
služeb, kteří nám poskytují podporu během přípravy resp. realizace zakázky. Zpracování Vašich 
údajů probíhá v tomto případě na základě právních podkladů, uvedených v kapitolách 3.1 až 3.4. 

 

5 Jak dlouho jsou Vaše údaje uloženy? 

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme tak dlouho, dokud jsou pro přípravu a realizaci zakázek resp. 
pro poskytování poprodejního servisu potřebné. 
 
Mimoto musíme dodržovat různé povinnosti, týkající se uchovávání údajů a držení dokumentace, stanovené 
obchodním zákoníkem, zákonem o akciích, daňovým řádem, zákonem o zodpovědnosti za škodu 
způsobenou vadným výrobkem, jakož i promlčecí dobou dle občanského zákoníku. Tyto právní podklady 
nás zavazují, v závislosti na jednotlivých případech, uchovávat údaje po dobu 2 až 10 let. 
 

6 Předání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím 

Vaše údaje předáváme do tzv. třetích zemí (státy mimo EHP a bez rozhodnutí o odpovídající ochraně dle čl.  
49 odst. 1 písmeno (c) ONOOÚ) nebo mezinárodním organizacím pouze tehdy, pokud je tento postup nutný 
ke zpracování Vašich poptávek a zakázek nebo k udržování kmene našich kmenových zákazníků. 
 
 

7 Povinnost poskytnutí údajů 

V rámci našeho obchodního vztahu nám musíte poskytovat pouze takové osobní údaje, které jsou nutné 
k přípravě, realizaci a ukončení našeho obchodního vztahu nebo k jejichž vyžádání jsme zavázáni na 
základě zákonů a předpisů. Při neposkytnutí těchto údajů budeme zpravidla muset uzavření smlouvy nebo 
realizaci zakázky odmítnout. 
 
 
 



 

8 Automatizované individuální rozhodování včetně profilování 

Automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl.  22 ONOOÚ jako základnu pro rozhodování o našich 
obchodních vztazích obecně nevyužíváme. Pokud bychom v budoucnu takovýto postup zavedli, budete o 
tomto kroku samostatně informováni (pokud k tomu budeme vázáni zákonem). 
 
Vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme procesem částečné automatizace, v rámci tzv. profilování. 
Při tomto procesu jsou Vaše osobní údaje používány k vyhodnocení určitých osobních aspektů, 
souvisejících s fyzickou osobou. Profilování používáme v následujících případech: 
 

 Na základě zákonných povinností v rámci tzv. prověřování uvalení sankcí v boji proti terorismu. 
 

 Dále pomocí statistických procesů vyhodnocujeme Vaše aktuální a historické údaje. Výsledky 
využíváme, abychom Vám mohli poskytnout servis a poradenství na základě Vašich specifických 
požadavků. 

 

9 Vaše práva související s ochranou osobních údajů 

Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám za určitých okolností náleží rozsáhlá práva 
na: 
 

 informace o Vašich uložených údajích    (čl. 15 ONOOÚ) 

 opravu Vašich údajů    (čl. 16 ONOOÚ) 

 výmaz Vašich údajů    (čl. 17 ONOOÚ) 

 omezení zpracování    (čl. 18 ONOOÚ) 

 přenositelnost údajů    (čl. 20 ONOOÚ) 
 
Mimoto Vám na základě čl.  77 ONOOÚ náleží právo na stížnost u dozorového úřadu. 
 
 
 

10 Jaká práva vznesení námitky Vám náleží? 

Na základě čl. 21 ONOOÚ máte další rozsáhlá práva vznesení námitky proti zpracování Vašich údajů. 

10.1 Nárok na vznesení námitky v konkrétním případě 

Z důvodů, souvisejících s konkrétní situací, máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů, provedeného na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování, jehož se tato 
ustanovení týkají. 
 
Pokud námitku vznesete, pak Vaše údaje již nebudeme zpracovávat, ledaže prokážeme závažné oprávněné 
důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud takovéto 
zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo ochraně právních nároků. 
 
Námitka může být vždy vznesena neformálně. Potřebné kontaktní údaje naleznete v kapitole 1. 
 



 

10.2 Námitka proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu 

Vaše údaje můžeme v rámci zákonných ustanovení zpracovávat rovněž i pro účely přímého marketingu. 
Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich údajů, včetně profilování, jehož se tato 
ustanovení týkají. 
 
Pokud námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu vznesete, pak již Vaše údaje 
nebudeme pro tyto účely zpracovávat. 
 
Námitka může být vždy vznesena neformálně. Potřebné kontaktní údaje naleznete v kapitole 1. 

 
 


