
 
 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR  

I. Jméno a adresa správce  

V souladu s GDPR a dalšími vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů 
členských států a dalšími předpisy o ochraně osobních údajů je správcem:  

a. hartrodt (GmbH & Co) KG 
Hoegerdamm 35 
20097 Hamburg 
Německo 
Tel.: +49 40 23 900 
E-mail: ah_ham@hartrodt.com 
Internet: www.hartrodt.com  

II. Jméno a adresa pověřence pro oblast ochrany údajů:  

Pověřenec pro oblast ochrany údajů:  

Dr. Gerald Esins  
Hoegerdamm 35 
20097 Hamburg 
Německo 
Tel.: +49 40 23 90 320 
E-mail: gerald.esins@hartrodt.com 

III. Všeobecné poznámky ohledně zpracování údajů  

Společnost a. hartrodt (GmbH & Co) KG respektuje vaše soukromí. Uvědomujeme 
si, že se spoléháte na to, že budeme zodpovědně nakládat s osobními údaji, které 
nám sdělujete. Cílem naší politiky je komplexní ochrana vašich osobních údajů. 
Čtěte prosím dál, pokud se chcete dozvědět více o našich zásadách týkajících se 
ochrany údajů.  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje shromažďování, zpracovávání a 
používání (vše dále jen „zpracování“) vašich osobních údajů, které můžeme získat, 
když používáte naše internetové stránky nebo naší aplikaci nebo pokud nás budete 
kontaktovat ohledně uzavření smlouvy nebo pouze pro informaci. Vaše údaje 
zpracováváme v přísném souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů 
a následujícími zásadami.  

Tyto zásady dodržujeme v souladu s čl. 5 GDPR. Vaše osobní údaje mohou být 
zpracovávány s odpovídajícím zabezpečením pouze pro stanovené účely, v 
nezbytně minimálním rozsahu a v aktuálním stavu a jsou ukládány pouze pro 
stanovený účel shromažďování.  

 



 
 

 

1. Rozsah zpracovávání osobních údajů 
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány s odpovídajícím zabezpečením pouze 
pro stanovené účely, v nezbytně minimálním rozsahu a v aktuálním stavu a jsou 
shromažďovány pouze pro stanovený účel. V zásadě shromažďujeme a 
zpracováváme osobní údaje uživatelů pouze tehdy, je-li to nezbytné ke zpracování v 
našich smlouvách. Po splnění našich smluv zpracováváme vaše údaje, pouze pokud 
nám k tomu udělíte souhlas. Existují výjimky, např. pokud je zpracování údajů 
povoleno zákonnými ustanoveními. 
 
2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Čl. 6(1)(a) GDPR představuje právní základ, pokud získáme souhlas se 
zpracováním osobních údajů.  

Čl. 6(1)(b) GDPR představuje právní základ při zpracování osobních údajů, které 
jsou nezbytné ke zpracování nebo plnění smluv, a kdy je dotčenou osobou smluvní 
strana. To platí také pro zpracování potřebné pro předsmluvní opatření.  

Čl. 6(1)(c) GDPR představuje právní základ při zpracování osobních údajů, které je 
nezbytné ke splnění právních povinností naší společnosti.  

Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo 
třetí strany, a pokud svobody, práva a zájmy dotčené osoby tento oprávněný zájem 
nepřevažují, čl. 6(1) GDPR je právním základem pro zpracování.   

3. Právo na vymazání („právo být zapomenut“) a doba uložení údajů 
Jakmile skončí účel shromažďování osobních údajů, všechny osobní údaje budou 
vymazány nebo zablokovány.  

Údaje musí být vymazány nebo zablokovány, pokud vyprší doba jejich uložení.  
 
4. Zpracování údajů v souvislosti s poskytováním přepravních a logistických 
služeb 
Pro poskytování dopravních a logistických služeb může skupina a. hartrodt 
potřebovat zpracovat osobní údaje. Zpracování osobních údajů může být nezbytné 
před uzavřením smlouvy (např. k vytvoření nabídky) a při plnění smlouvy.  

Zpracování osobních a obchodních kontaktních údajů (např. příjmení, jméno, firma, 
fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a/nebo faxové číslo), které jsou 
nezbytné pro poskytování našich služeb, může zahrnovat následující kategorie 
údajů. V jednotlivých případech může být zapotřebí zpracování dalších kategorií 
údajů, například: 

 informace o nakládce a přepravní informace; 
o kontaktní údaje přepravců a příjemců po nakládce, jejich fyzické adresy, e-

mailové adresy a telefonní čísla; 
o podpis na potvrzení o přijetí; 
o informace o účtu; 



 
 

o další informace, které nám pomáhají poskytovat naše služby a informace, 
které nám byly poskytnuty v souvislosti s přepravovaným zbožím, avšak 
pouze pokud se jedná o osobní údaje; 

 informace, které umožňují identifikaci osoby; 
 jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo třetí strany, pokud jsme požádáni o předání 

informací týkajících se propagace nebo jiných služeb; 
 informace o platbě a finanční údaje (např. informace o účtu); 
 daňové informace, pokud potřebujete služby, které vyžadují zpracování daňových 

informací; 
 další osobní údaje, které jste nám vy nebo třetí strana poskytli při poskytování našich 

služeb. 

Pokud poskytujete osobní údaje společnosti a. hartrodt, prosím, zajistěte, aby byly 
přesné, relevantní a nutné pro zahájení a zajištění obchodního vztahu. Zejména 
pokud poskytujete údaje týkající se třetí osoby, jste povinni vzít v úvahu obecné 
zásady ochrany osobních údajů.  

Pokud vyzvedneme zboží, dodáme zboží nebo poskytneme jiné služby, můžeme 
zpracovat informace o adrese. Takové použití informací k lokalizaci adresy může v 
jednotlivých případech zahrnovat GPS data, geografické kódy, zeměpisnou délku / 
šířku a snímky.  

V tranzitních nebo cílových zemích budou úřadům předány určité dopravní 
informace, aby provedly bezpečnostní kontrolu, nebo z daňových nebo celních 
důvodů. Tyto přenosy se opírají o právní ustanovení tranzitní nebo cílové země.  

Obecně platí, že tyto soubory údajů obsahují následující specifikace, které se mohou 
v jednotlivých případech z právních důvodů lišit: jméno a adresa odesílatele, jméno a 
adresa příjemce, popis přepravovaného zboží, případně množství zboží, hmotnost a 
hodnota nákladu.  

V jednotlivých případech poskytujeme osobní údaje do jiného státu a poté do státu, 
kde byly údaje shromážděny. Údaje jsou přenášeny především z důvodu 
poskytování našich služeb. Mohou být poskytnuty jiné společnosti skupiny a. 
hartrodt, zástupcům, kteří působí jménem a. hartrodt (GmbH & Co) KG nebo jiným 
společnostem, které jsou k nám přidruženy. Upozorňujeme, že společnost a. hartrodt 
(GmbH & Co) KG spolupracuje s řadou různých společností, aby zajistila 
poskytování nejlepších možných služeb (např. subdodavatelé, jako jsou dopravní 
nebo logistické společnosti, přístavy, sklady atd.). V takovém případě může dojít k 
poskytnutí osobních údajů těmto subjektům v souladu se zákonem.  

Vezměte prosím na vědomí, že z technických a právních důvodů společnost a. 
hartrodt (GmbH & Co) KG není schopna poskytovat své služby, pokud budete mít 
úplné nebo částečné námitky proti takovému zpracování a poskytnutí dat.  

Předpisy o ochraně osobních údajů států, ve kterých údaje používáme, se mohou 
řídit odlišnými normami právního řádu, než jsou ty, kde jste nám údaje předali. 
Pokud vaše údaje převedeme do jiných států, chráníme je podle těchto předpisů a v 
souladu s příslušnými zákonnými požadavky.  



 
 

Pokud přenášíme osobní údaje mezi právními řády, které nabízejí různé úrovně 
ochrany, řídíme se přísnějšími právními požadavky. K ochraně osobních údajů 
používáme konkrétní smlouvy (např. vzorové smlouvy Evropské komise pro 
předávání osobních údajů třetím stranám) a pravidelně spolupracujeme s našimi 
partnery a smluvními partnery, abychom zajistili dodržování všech příslušných 
právních požadavků.  

Další informace o zpracovaných údajích najdete při používání našich internetových 
stránek nebo při instalaci našich aplikací v příslušných kapitolách o prohlášení o 
ochraně osobních údajů.  

IV. Poskytování internetových stránek a vytváření souborů protokolů  

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 
Náš systém automaticky shromažďuje informace o počítačích, které navštěvují naše 
internetové stránky. Jsou shromažďovány následující údaje: 

1.  Informace o prohlížeči a použité verzi 
2.  Operační systém uživatele 
3.  Poskytovatel internetových služeb uživatele 
4.  IP adresa uživatele 
5.  Datum a čas přístupu 
6.  Internetové stránky, prostřednictvím kterých systém uživatele vstoupil na naše 

internetové stránky 

Tyto údaje jsou uloženy také v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje 
neukládáme společně s osobními údaji uživatele.  

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Čl. 6(1)(f) GDPR představuje právní základ pro dočasné uložení údajů v souborech 
protokolu.  

3. Účel zpracovávání údajů 
Pro náš systém je nezbytné dočasně uložit IP adresu, aby mohl otevřít naši 
internetovou stránku v počítači uživatele. Proto musí být IP adresa uživatele uložena 
po celou dobu přístupu. Je uložena v souborech protokolu, aby byla zajištěna 
funkčnost internetových stránek.  

Tyto údaje navíc pomáhají optimalizovat naše internetové stránky a zajišťují 
bezpečnost našich systémů informačních technologií. V této souvislosti nedochází k 
vyhodnocení údajů pro marketingové účely. Náš oprávněný zájem na zpracování 
údajů v souladu s čl. 6(2)(f) GDPR spočívá v účelu, pro který je používáme.   

4. Doba uložení 
Údaje jsou vymazány, jakmile již neslouží danému účelu, pro který byly 
shromážděny. Při shromažďování údajů k zobrazení na internetových stránkách 
pomine účel po ukončení relace. K ukládání údajů do souborů protokolu dochází po 
sedmi dnech. Data již nelze ukládat. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů 
smazány nebo zkresleny, takže je již nemůžete přiřadit k přistupujícímu klientovi.  



 
 

5. Možnost oponovat a údaje odstranit  

Shromažďování a ukládání údajů v souborech protokolu je nutné pro bezproblémový 
chod internetových stránek. Uživatel proto v tomto případě nemůže oponovat.   

V. Používání souborů cookies  

1. Popis a rozsah zpracování údajů 
Naše internetové stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou textové 
soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému uživatele internetovým 
prohlížečem. Pokud uživatel přistupuje na internetovou stránku, může být soubor 
cookie uložen v počítačovém systému uživatele. Tento soubor cookies obsahuje 
charakteristický řetězec znaků, který umožňuje internetové stránce jasně 
identifikovat prohlížeč, když k němu znovu přistupuje.  

Používáme soubory cookies, aby byly naše internetové stránky uživatelsky přívětivé. 
Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby byl přístupový prohlížeč 
identifikován i po změně internetových stránek.  

Soubory cookies používáme na našich internetových stránkách také k analýze 
návyků našich uživatelů při procházení stránek.  

Následující údaje mohou být přenášeny, jak je popsáno výše: 

1. Zadané vyhledávací dotazy 
2. Frekvence zobrazení stránky 
3. Použití funkcí internetových stránek 

Takto získané údaje uživatele jsou pseudonymizovány prostřednictvím technických 
opatření. Shromážděné údaje proto nelze přiřadit k přistupujícímu uživateli. Tyto 
údaje nejsou ukládány společně s osobními údaje uživatele.  

Při přístupu na naše internetové stránky je uživatel informován o použití souborů 
cookies pro analytické účely informačním bannerem. Uživatel je v této souvislosti 
také informován o prohlášení o ochraně osobních údajů.  

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Čl. 6(1)(f) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí 
technicky nezbytných souborů cookies. Čl. 6(1)(a) GDPR představuje právní základ 
pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies pro analytické účely po 
obdržení souhlasu uživatele.  
 
3. Účel zpracování údajů 
Účelem analýzy souborů cookies je zlepšit kvalitu našich internetových stránek a 
jejich obsahu. Používáním těchto souborů cookies zjišťujeme, jak jsou naše 
internetové stránky používány, a jsme schopni optimalizovat náš sortiment. Náš 
oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6(1)(f) GDPR 
spočívá v účelu, pro který je používáme.  



 
 

4. Doba uložení, možnost odmítnutí a odstranění 
Soubory cookies jsou uloženy v počítači uživatele a jsou z něj přenášeny na naše 
internetové stránky. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním souborů 
cookies. Změnou preferencí v internetovém prohlížeči můžete omezit nebo 
deaktivovat používání souborů cookies. Uložené soubory cookies lze kdykoli 
smazat. K tomu může dojít také automaticky. Pokud však deaktivujete používání 
souborů cookies pro naše internetové stránky nebo jakoukoli jinou v této záležitosti, 
je možné, že nebudete moci plně využívat všechny její funkce.  

VI. Matomo 
Na našich internetových stránkách používáme aplikaci Matomo. Matomo je 
softwarová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, která nám umožňuje analyzovat, 
jak jsou naše internetové stránky používány. Tato aplikace zpracovává vaši IP 
adresu, stránky na našich internetových stránkách, které navštěvujete, internetové 
stránky, ze kterých jste byli odesláni na naše internetové stránky (adresa URL, ze 
které byly internetové stránky navštíveny), dobu vaší návštěvy na našich 
internetových stránkách a frekvenci načítání našich internetových stránek. 

Aby mohly být tyto údaje shromažďovány, Matomo pošle soubor cookies přes 
internetový prohlížeč a uloží ho do vašeho koncového zařízení. Tento soubor cookie 
zůstává aktivní po dobu jednoho týdne. 

Právní základ pro tuto činnost je uveden v čl. 6 (1)(f) GDPR (obecného nařízení EU 
o ochraně osobních údajů).  Náš oprávněný zájem spočívá v analýze a optimalizaci 
naší online přítomnosti. 

Aplikaci Matomo však používáme s funkcí „Automaticky anonymizovat IP adresy 
návštěvníků“. Tato funkce anonymizace zkracuje vaši IP adresu o dva bajty, takže již 
není možné tuto adresu přiřadit k vám nebo použitému připojení k internetu. 

Pokud s takovým zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit ukládání 
souborů cookies tak, že je deaktivujete v nastavení vašeho prohlížeče. Další 
informace naleznete v části „soubory cookies“ výše. 

Kromě toho můžete postupovat podle metody „opt-out“ a ukončit analýzu vašeho 
chování jako uživatele kliknutím na potvrzovací odkaz.  

VII. Zpravodaj 
1. Popis a rozsah zpracování údajů 
Na našich internetových stránkách je možné se přihlásit k odběru bezplatného 
zpravodaje. Při přihlášení k odběru našeho zpravodaje jsou nám přeneseny údaje, 
které zadáváte do vstupní masky (e-mailová adresa a název společnosti).  

Kromě toho jsou při každém přihlášení k odběru shromažďovány následující údaje: 

1. IP adresa přistupujícího počítače 
2. Datum a čas registrace 



 
 

Při přihlášení k odběru musíte dát souhlas se zpracováním údajů a jste také 
odkázáni na prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Údaje nejsou předávány třetím stranám v souvislosti se zpracováním údajů pro 
zasílání zpravodaje. Ty jsou použity pouze pro účely odesílání zpravodaje.  

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Čl. 6 (1)(a) GDPR představuje právní základ pro zpracování údajů po přihlášení k 
odběru zpravodaje a udělení souhlasu.  

3. Účel zpracování údajů 
Shromažďování údajů o e-mailové adrese uživatele slouží k doručování zpravodaje. 
Shromažďování dalších osobních údajů, když se někdo přihlásí k odběru 
zpravodaje, slouží pouze k tomu, abychom zabránili zneužití našich služeb, jakož i 
zneužití e-mailové adresy uživatele.  

 

4. Doba uložení 
Údaje budou vymazány, jakmile přestanou sloužit svému účelu. Proto bude e-
mailová adresa uživatele uložena, dokud bude uživatel přihlášen k odběru 
zpravodaje.  

Zbývající osobní údaje, které jsou shromážděny během registrace, jsou obvykle 
vymazány po uplynutí sedmi dnů.  

5. Možnost odmítnutí a odstranění 
Uživatel může kdykoli zrušit odběr zpravodaje. Proto každý zpravodaj obsahuje 
odkaz na zrušení odběru spolu s odvoláním souhlasu s ukládáním osobních údajů 
shromážděných během procesu registrace.   

VIII. Registrace  

1. Popis a rozsah zpracování údajů 
Nabízíme uživatelům možnost registrace na našich internetových stránkách zadáním 
jejich osobních údajů. Tyto údaje se zadávají do vstupní masky, přenášejí se k nám 
a ukládají se. Údaje nejsou předávány třetím osobám.  

Během procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: 

 V případě zpravodaje: e-mailová adresa, název společnosti 
 Track & Trace: sledování zásilky  
 On-line aplikace: dle podmínek jejich poskytovatele 

Při registraci jsou uloženy následující údaje: 

1. IP adresa uživatele 
2. Datum a čas registrace 

Během procesu registrace musí uživatel souhlasit se shromažďováním údajů.  



 
 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Čl. 6(1)(a) GDPR představuje právní základ pro zpracovávání údajů poté, co k tomu 
uživatel udělí souhlas.  

Čl. 6 (1)(b) GDPR je dodatečným právním základem, pokud se registrace týká 
dokončení smlouvy a uživatel je smluvním partnerem, nebo pokud jde o realizaci 
předsmluvních opatření.  

3. Účel zpracování údajů 
Registrace uživatele je povinná pro přístup k určitému obsahu a službám na našich 
internetových stránkách.  

Registrace uživatele je nezbytná pro uzavření smlouvy (Track & Trace) s uživatelem 
nebo pro realizaci předsmluvních opatření.   

4. Doba uložení 
Údaje budou vymazány, jakmile přestanou sloužit svému účelu.  

To je případ údajů shromážděných během procesu registrace, pokud je registrace 
na našich internetových stránkách zrušena nebo změněna.  

To je případ údajů shromážděných během procesu registrace za účelem uzavření 
smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření, pokud již údaje k uzavření 
smlouvy nejsou zapotřebí.  

I po uzavření smlouvy může být nutné uchovat osobní údaje smluvního partnera, 
aby byly splněny smluvní nebo zákonné požadavky.  

5. Možnost odmítnutí a odstranění 
Jako uživatel máte vždy možnost registraci zrušit. Uložené údaje můžete kdykoli 
změnit.  

Například existují dvě možnosti, jak odběr zpravodaje zrušit. Registraci můžete zrušit 
buď na našich internetových stránkách, nebo když obdržíte zpravodaj. Pokud jde o 
ostatní nástroje, kontaktujte příslušnou odpovědnou osobu.  

Pokud jsou údaje nezbytné k uzavření smlouvy nebo k provedení předsmluvních 
opatření, lze je předčasně vymazat, pouze pokud takové vymazání není v rozporu se 
smluvními nebo zákonnými povinnostmi.  

IX. Práva subjektu údajů 
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste dotčenou osobou v souladu s 
GDPR a máte následující práva:  

1. Právo na informace 
Od odpovědné osoby můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje 
zpracovávány. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete si vyžádat 
informace o následujících tématech:  



 
 

1. Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány; 
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů; 
3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou vaše osobní údaje sděleny nebo jim 

budou poskytnuty; 
4. Plánovaná doba uchování vašich osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria 

pro dobu jejich uchování; 
5. Existence práva na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, právo omezit 

zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti zpracování; 
6. Existence práva na odvolání k dozorčímu orgánu; 
7. Všechny dostupné informace o původu osobních údajů, pokud nejsou získány od 

dotčené osoby; 
8. Existence automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování dle čl. 22(1) 

a (4) GDPR a významných informací o příslušné logice, jakož i o důsledcích a 
požadovaných účincích tohoto zpracování pro dotčenou osobu.  

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány třetí 
straně nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace 
o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR ohledně jejich předávání.   

2. Právo na opravu 
Pokud jsou vaše zpracované osobní údaje neúplné nebo nesprávné, máte právo na 
jejich opravu nebo doplnění správcem. Správce musí osobní údaje okamžitě opravit 
a/nebo doplnit.  

3. Právo omezit zpracování 
Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících 
podmínek:  

1. Pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, a to po dobu, která umožní 
odpovědné osobě údaje zkontrolovat; 

2. Pokud je zpracování nezákonné, avšak vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte 
místo toho omezení jejich použití; 

3. Pokud správce již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je 
potřebujete pro prosazování, uplatňování a ochranu právních nároků nebo; 

4. Pokud vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21(1) GDPR, dokud nebude 
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů omezeno, lze údaje zpracovávat pouze 
s vaším souhlasem. Výjimky se týkají jejich uchovávání, nebo pokud se používají k 
prosazování, uplatňování nebo obhajobě právních nároků, k ochraně práv jiné 
fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů veřejného zájmu Evropské unie nebo 
některého členského státu.  

Pokud jste dosáhli omezení zpracování údajů, správce je povinen Vás předem 
upozornit, že omezení zpracování bude zrušeno. 

4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
a. Povinnost vymazání 
Můžete požádat správce o okamžité smazání vašich osobních údajů. Správce je 
povinen okamžitě vymazat vaše osobní údaje, pokud je splněna jedna z 
následujících podmínek:  



 
 

1. Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 
zpracovány. 

2. Odvoláte svůj souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 (1)(a) nebo čl. 9(2)(a) GDPR 
a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní důvod. 

3. Podáte námitku v souladu s čl. 21(1) GDPR proti zpracování a neexistují žádné 
převažující, oprávněné důvody pro zpracování; nebo podáte námitku v souladu s čl. 
21(2) GDPR proti zpracování.  

4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 
5. Vymazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti v 

souladu se zákony Evropské unie nebo členského státu, které se vztahují na 
správce. 

6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 
společnosti v souladu s čl. 8(1) GDRP.  

b. Přenos informací třetím stranám 
Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je povinen je vymazat v souladu s čl. 
17 (1) GDPR, musí učinit opatření, včetně těch technických, informovat osobu 
pověřenou zpracováním osobních údajů o tom, že vy jako dotčená osoba požadujete 
odstranění všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jakékoli jejich kopie nebo 
reprodukce.  

c. Výjimky 
Právo na vymazání se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:  

1. k uplatňování práva na svobodu projevu a práva na informace 
2. k plnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů v souladu se zákony 

Evropské unie nebo členského státu (členských států), které se vztahují na správce, 
nebo k plnění úkolu veřejného zájmu; nebo výkonu veřejné moci, kterým byl správce 
pověřen; 

3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti ochrany veřejného zdraví v souladu s čl. 9(2)(h) 
a (i) a čl. 9(3) GDPR; 

4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického 
výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89(1) GDPR, pokud by právo na výmaz 
znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování  

5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

5. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům 
Pokud uplatníte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je 
tato osoba povinna informovat všechny příjemce vašich osobních údajů o potřebě 
opravy, výmazu nebo omezení. Výjimky jsou přípustné tam, kde se to ukáže jako 
nemožné nebo pokud to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o 
těchto příjemcích.  

6. Právo na přenositelnost údajů' 
Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli správci, a to ve strukturovaném, 
běžně používaném a strojově čitelném formátu.  

Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce 
bránil, pokud  



 
 

1. je zpracování založeno na souhlasu v souladu s čl. 6(1)(a) GDPR nebo čl. 9(2)(a) 
nebo na smlouvě v souladu s čl. 6(1)(b) GDPR, a 

2. údaje jsou zpracovávány automatizovaně. 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby vaše osobní 
údaje byly zasílány přímo jedním správcem druhému, pokud je to technicky 
proveditelné. Tím nesmí být nepříznivě dotčeny svobody a práva jiných osob. Právo 
na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování nezbytné pro plnění úkolu 
veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je správce pověřen.  

7. Právo vznést námitku 
Máte právo podat proti zpracování vašich osobních údajů námitku v souladu s čl. 
6(1)(e) nebo (f) GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, včetně 
profilování založeného na těchto ustanoveních.  

Správce již nemůže zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo  
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte 
právo vznést kdykoli námitku proti jejich zpracování. To platí také pro profilování 
spojené s přímým marketingem.  

Pokud vznesete námitku proti zpracování provedenému za účelem přímého 
marketingu, nebudou vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovány.  

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, aniž je dotčena směrnice 
2002/58/EU, máte právo uplatnit své námitky automatizovanými prostředky pomocí 
technických specifikací.  

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu s ochranou údajů 
Máte právo odvolat souhlas s použitím osobních údajů. Odvoláním vašeho souhlasu 
není dotčena legitimita zpracování před takovým odvoláním souhlasu.  

9. Automatické individuální rozhodování včetně profilování 
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky 
nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je 
rozhodnutí:  

1. nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a správcem; 
2. povoleno právními předpisy Evropské unie nebo členských států, které se vztahují na 

správce, a pokud tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně vašich 
práv a svobod a vašich oprávněných zájmů. 

3. založeno na vašem výslovném souhlasu. 

Tato rozhodnutí však nemusí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů 
podle čl. 9(1) GDPR, ledaže by byl uplatněn čl. 9(2)(a) nebo (g) GDPR a byla přijata 
vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů   



 
 

Pokud jde o případy (1) a (3), musí správce přijmout vhodná opatření na ochranu 
práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany 
správce, práva vyjádřit svůj názor, a práva napadnout rozhodnutí. 

10. Oznámení o porušení ochrany osobních údajů orgánu dozoru 
 

Máte právo podat stížnost u některého dozorového orgánu, zejména v členském 
státě, ve kterém máte bydliště, pracujete nebo zde došlo k údajnému porušení. 
Stížnost můžete podat, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních 
údajů, je porušeno GDPR. Dozorový úřad informuje stěžovatele o stavu a výsledcích 
řešení stížnosti, včetně možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR   

X. Sociální média  

Externí odkazy na sociální média najdete na našich internetových stránkách, tzv. 
„Sociální pluginy“. Jejich funkcí je přenos informací a uživatelských údajů. Tato 
funkce je aktivována pouze kliknutím na odkaz, nikoli jen návštěvou našich 
internetových stránek. Po kliknutí na tyto odkazy se aktivují pluginy příslušných 
médií a váš prohlížeč naváže přímé připojení k jejich serverům.  

Pokud během návštěvy našich internetových stránek kliknete na odkaz, může dojít k 
přenosu vašich uživatelských údajů do příslušné sítě a tyto uživatelské údaje mohou 
být v této síti zpracovány. Pokud kliknete na tyto odkazy během vaší návštěvy 
našich internetových stránek a jste přihlášeni také ke svému osobnímu 
uživatelskému účtu na sociální síti, může sociální síť získat informace, které jste 
navštívili na našich internetových stránkách, a uložit je nebo přiřadit k vašemu 
uživatelskému účtu. Chcete-li zabránit tomuto přidružení k vašemu účtu, musíte se 
před kliknutím na odkaz odhlásit ze sociální sítě.  

Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů sociálními médii 
(sítěmi), dalšího zpracování a používání vašich údajů, jakož i vašich práv a možností 
konfigurace k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů 
příslušné sítě. Sociální síť je zodpovědná za jakékoli zpracování údajů spuštěné 
kliknutím na její odkaz na našich internetových stránkách.  

Pokud jde o podrobnosti, odkazujeme na informace poskytnuté sociálními médii, 
které jsou v současné době na našich internetových stránkách používány. Na našich 
internetových stránkách najdete sociální pluginy pro sociální média (sítě), jako je 
Facebook, LinkedIn a Instagram.  

Služby poskytují společnosti Facebook Inc., LinkedIn Inc a Instagram Inc. 
(„poskytovatel“). Sociální pluginy jsou soubory cookies, jak bylo vysvětleno v bodě 5.  

Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA. Přehled pluginů používaných Facebookem a jejich vzhled najdete 
zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins       

https://developers.facebook.com/docs/plugins


 
 

LinkedIn provozuje společnost LinkedIn Inc., 2019 Stierlin Court, Mountain View, CA 
94304, USA. Přehled pluginů používaných LinkedInem a jejich vzhled najdete zde: 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy                      

Instagram provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 
94025, USA. Přehled tlačítek Instagramu a jejich vzhled najdete zde: 
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button       

Integrací těchto pluginů a jejich aktivací obdrží poskytovatel informace, že váš 
prohlížeč vstoupil na naše internetové stránky, i když nemáte uživatelský profil nebo 
nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) může váš prohlížeč odeslat 
přímo na server příslušného poskytovatele a poté je zpracovat. Podle jejich vlastních 
informací zpracovávají poskytovatelé (Facebook, LinkedIn a Instagram) osobní 
údaje uživatelů z členských států EU nebo EHP. Údaje uživatelů pobývajících mimo 
EU nebo EHP jsou v případě potřeby zpracovávány v USA nebo ve třetí zemi. Pokud 
jsou údaje přenášeny ze serverů v EU / EHP na servery mimo EU / EHP v síti 
poskytovatele, společnost a. hartrodt (GmbH & Co) KG nemá žádný právní nebo 
technický vliv.  

Informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich dalšího 
zpracování a použití poskytovatelem, vašich práv týkajících se tohoto a vašich 
možností konfigurace k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně 
osobních údajů poskytovatele.  

Pokud nechcete, aby Facebook, LinkedIn nebo Instagram okamžitě přiřadil údaje 
shromážděné na našich internetových stránkách k vašemu profilu sociálních médií, 
musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit z jejich příslušné 
služby.  

XI. Marketing  

Facebook 
Nepoužíváme Facebook Lookalike Customs Audience a nepřenášíme osobní údaje 
z našich centrálních IT systémů (CRM, SAP atd.) na Facebook. Používáním našich 
internetových stránek souhlasíte s tímto použitím funkce „Customs Audiences“.  

V průběhu vaší návštěvy na našich internetových stránkách je navázáno přímé 
připojení k serverům Facebooku, pomocí kterých jsou přenášeny informace o našich 
internetových stránkách, které jste navštívili. Facebook spojuje tyto informace s 
vaším osobním uživatelským účtem na Facebooku. Další informace o 
shromažďování a používání údajů Facebookem, vašich právech týkajících se tohoto 
a možností, které máte k ochraně vašeho soukromí, najdete v informacích o ochraně 
osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.  

Pokud si nepřejete, aby Facebook okamžitě spojil shromážděné údaje s vaším 
uživatelským účtem na Facebooku, můžete deaktivovat funkci opětovného 
marketingu „Custom Audiences“. Abyste to mohli udělat, musíte se přihlásit na 
Facebook. https://www.facebook.com/settings/  

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings/


 
 

Internetové stránky LinkedIn 
Společnost a. hartrodt (GmbH & Co) KG neposkytuje LinkedInu žádné osobní údaje 
z našich centrálních operačních systémů IT (např. soubory CRM nebo CSV).   

Další informace naleznete v konkrétních podmínkách na internetových stránkách 
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/conversion-tracking 

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete zde: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy         

Další informace týkající se předpisů o možnostech odhlášení LinkedInu najdete na 
internetových stránkách LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-
preferences?lang=de             

Dále můžete soubory cookies blokovat změnou předvoleb doplňku prohlížeče nebo 
nás požádejte o pomoc; další informace prostřednictvím kontaktních údajů 
uvedených v článku I. a II. tohoto prohlášení.  

XII. Přístup třetích stran k vašim osobním údajům 
Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů provádíme my, a pokud 
to není výslovně vyloučeno, i jiné společnosti skupiny a.hartrodt nebo externí 
poskytovatelé služeb, kteří jsou smluvně a právně zavázáni k ochraně osobních 
údajů. Ve výše zmíněných případech zajistíme, aby společnosti ve skupině a externí 
poskytovatelé služeb dodržovali příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů 
a dodržovali toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Dodržujeme zákonné 
požadavky GDPR EU, případně též přísnější zákonné požadavky.  

Mimo shora uvedené žádná třetí strana nemá přístup k vašim osobním údajům. Tyto 
údaje neprodáme ani nebudeme jakýmkoli jiným způsobem využívat. Vaše osobní 
údaje předáme pouze příslušným orgánům na základě správních nebo právních 
příkazů nebo za účelem splnění či podání zprávy o splnění jakékoli povinnosti. To 
platí také pro případ soudního příkazu. V případě zákonné, správní nebo soudem 
uložené oznamovací povinnosti přezkoumáme, zda je poskytnutí údajů zákonné 
zákonný podle zásad GDPR EU a/nebo příslušných vnitrostátních zákonů, a v 
případě potřeby podnikneme právní kroky.  

XIII. Zabezpečení 
Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před 
ztrátou, změnou, odcizením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše IT 
systémy jsou nastaveny tak, aby společnost a. hartrodt (GmbH & Co) KG splňovala 
požadavky článku 32 a násl. GDPR EU.  

XIV. Děti a nezletilí 
Vědomě nezpracováváme osobní údaje nezletilých mladších 16 let, pokud k tomu 
nejsme ze zákona povinni. Pokud bychom byli upozorněni, že jsme tyto informace 
obdrželi bez jakékoli právní povinnosti nebo souhlasu jejich rodičů nebo zákonných 
zástupců, údaje okamžitě smažeme.  

https://www.linkedin.com/legal/conversion-tracking
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de


 
 

XV. Mazání a zablokování  
Vaše osobní údaje smažeme, pokud a když zanikne účel jejich zpracování, nebo 
pokud nás k tomu zavazují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů. V 
případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu smažeme vaše 
osobní údaje poté, co obdržíme vaši námitku nebo poté, co přestane existovat účel 
vašeho souhlasu. 

Pokud si přejete, zablokujeme vaše osobní údaje částečně nebo úplně, pokud to 
nepoškodí převažující právní zájem na zpracování osobních údajů společnosti a. 
hartrodt (GmbH & Co) KG. Chcete-li tak učinit, dejte nám prosím vědět, do jaké míry 
a na jaké časové období si přejete údaje zablokovat. Pokud je to technicky 
proveditelné, můžete pro konkrétní oblasti vyloučit zpracování svých osobních údajů.  

XVI. Informace o platbách 
V našich systémech elektronického obchodování (podléhajících registraci) možná 
budete muset zadat své platební údaje nebo použít platební služby, jako jsou 
poskytovatelé platebních karet nebo online aplikací, jako je PayPal Inc.  

Pokud společnost a. hartrodt (GmbH & Co) KG používá platební proces externího 
poskytovatele, neukládáme žádné údaje o kreditní kartě, ale přenášíme provedení 
platebního procesu zcela na externího poskytovatele. Vaše osobní údaje budou 
zpracovávány externím poskytovatelem v rozsahu, v jakém může tyto služby 
poskytovat.  

Obraťte se na poskytovatele třetích stran, kteří Vám poskytnou informace o jejich 
předpisech ohledně ochrany osobních údajů a souladu s platnou legislativou. Pokud 
máte jakékoli dotazy ohledně našeho využívání poskytovatelů platebních služeb 
třetích stran, kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje najdete v článku I. a II. tohoto 
prohlášení. 

XVII. Hypertextové odkazy 
Internetové stránky společnosti a. hartrodt (GmbH & Co) KG mohou obsahovat 
hypertextové odkazy a elektronické křížové odkazy na internetové stránky třetích 
stran.  

Protože společnost a. hartrodt (GmbH & Co) KG není odpovědná za obsah a soulad 
internetových stránek těchto třetích stran s příslušnými předpisy, doporučujeme 
podrobněji se seznámit s prohlášením o ochraně osobních údajů těchto 
internetových stránek 


