
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shromažďování:

Všechny společnosti skupiny Felbermayr považují ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou.  Proto zpracováváme vaše 

osobní údaje výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, DSG, rakouský zákon o ochraně dat). V tomto prohlášení o 

ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti a našich 

zpracovatelů (právnických nebo fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje z našeho pověření). 

Osobní údaje:

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze s vaším souhlasem nebo pokud je to nezbytné pro plnění 

smlouvy, jejíž jste stranou, nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu s GDPR, například pokud je zpracovávání osobních 

údajů povoleno k ochraně našich právních zájmů. Vymazání osobních údajů proběhne, jestliže je zjištěno, že tyto osobní údaje již 

nepotřebujeme k plnění nebo odvrácení nároků, které byly vůči nám uplatněny. Jsou shromažďovány pouze takové osobní údaje, 

které jsou nezbytné pro provádění a realizaci výkonů nebo které jste nám poskytli dobrovolně. Předávání osobních údajů třetím 

stranám (právnickým nebo fyzickým osobám, které nejsou smluvními zpracovateli) probíhá rovněž pouze tehdy, pokud je to 

nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou (například různým subdodavatelům), jakož i z právních důvodů. Možnými příjemci 

mohou být: pojišťovny, úřady, inkasní agentury, daňoví poradci a právní zástupci pro plnění našich firemních povinností. 

Zabezpečení údajů:

Ochrana vašich osobních údajů probíhá pomocí vhodných organizačních a technických opatření. Tato bezpečnostní opatření se 

týkají zejména ochrany proti neoprávněnému, nezákonnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, použití a manipulaci. 

Bez ohledu na trvalé úsilí o zachování vysoké úrovně požadavku řádné péče nelze vyloučit, že informace, které s námi sdílíte pro-

střednictvím internetu, budou prohlédnuty a použity jinými osobami. Vezměte prosím na vědomí, že proto nepřijímáme žádnou 

odpovědnost za zveřejnění informací z důvodu námi nezpůsobených chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněného přístupu třetích 

stran (např. hackerský útok na e-mailový účet nebo telefon, zachytávání dat a podobně).

Vaše práva:

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, na přenos osobních údajů a právo na odvolání a námitku. Pokud se 

domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byly jiným způsobem 

porušeny vaše požadavky na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na naši interní kontaktní adresu. Dostanete se k ní 

prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Felbermayr Holding GmbH, Voralpenstraße 4, 4600 Wels, +43 5 0695-0, 

e-mail: datenschutz@felbermayr.cc

Můžete si rovněž stěžovat u příslušného dohledového orgánu. V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů.
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