Informace podle čl. 13 evropského obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

____________________________________________
You can find the English version of the text below or click here!
Tímto sdělením vás informujeme jako obchodního partnera, poskytovatele služeb nebo zainteresovanou
stranu o zpracování vašich osobních údajů a právech, které vám náleží podle práva o ochraně údajů. Údaje,
jež podrobně zpracováváme, a způsob jejich používání se v podstatě řídí druhem obchodního vztahu nebo
služby. Znamená to, že se na vás všechny části tohoto sdělení nevztahují.
Kontaktní údaje odpovědného subjektu:
ECE Projektmanagement Projektmanagement Praha s.r.o.
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Česká Republika
e-mailem: dataprotection@ece.com
Účely zpracování osobních údajů a právní základ:
Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR, General Data Protection Regulation) a českého zákona o ochraně osobních údajů:
a.) za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1b GDPR)
Zpracování údajů se provádí za účelem realizace smluvního vztahu nebo realizace předsmluvních
opatření. Další jednotlivosti týkající se účelů zpracování osobních údajů můžete zjistit ze
směrodatných smluvních podkladů a odpovídajících příloh. V rámci realizace smlouvy může ECE
kromě toho podléhat určitým zákonným povinnostem, k jejichž splnění je nutné zpracování
osobních údajů. Vaše osobní údaje (zejména vaše pracovní kontaktní údaje) konkrétně
zpracováváme pro navázání kontaktu s vámi a za účelem komunikace s vámi a/nebo vaší
společností.
b.) na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, je dána zákonnost
tohoto zpracování na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů před okamžikem odvolání. Tyto souhlasy se
např. týkají:
•
Účasti v průzkumech;
•
Registrace a přihlášení na webových stránkách ECE;
•
Zasílání newsletterů;
•
Informací souvisejících s pozváním na akce.
c.) v rámci zvažování zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR)
Je-li to nutné, zpracováváme vaše údaje také pro účely hájení našich oprávněných zájmů nebo
oprávněných zájmů třetích osob.
Příklady:
•
uplatnění právních nároků a obhajoba při právních sporech
•
zaručení bezpečnosti IT a provozu IT
•
Zasílání pozdravů obchodním partnerům např. k Vánocům nebo u příležitosti výročí
společnosti, poštou nebo digitálně
•
Zasílání brožur a letáků poštou obchodním partnerům s cílem informovat je o novinkách
•
Předávání údajů v rámci společností ECE, např. v našem systému pro správu kontaktů
•
Zjišťování kontaktů ve veřejně přístupných zdrojích
•
Technické údaje týkající se elektronické komunikace a výměny dat (např. logovací údaje)
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d.) Z důvodů právních povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR)
Vaše údaje zpracováváme také proto, abychom plnili své právní povinnosti, např. na základě
regulativních požadavků, nebo při porovnávání vašich údajů s tzv. sankčními seznamy za účelem
plnění zákonných ustanovení o boji proti terorismu (např. nařízení EU 2580/2001).
Údaje z jiných zdrojů:
Dále zpracováváme - v rozsahu nutném za účelem plnění smluvních povinností nebo předsmluvních
opatření, nebo pokud vy a/nebo váš nadřízený/zaměstnavatel dal svůj souhlas/dali svůj souhlas - osobní
údaje, které jsme přípustně získali od přidružených společností ECE nebo jiných třetích stran.
Zpracováváme osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů (např. státní úřady, internet) pouze, je-li to možné
z právních důvodů, např. je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo proto, že jste vy a/nebo váš
nadřízený/zaměstnavatel dal svůj souhlas/dali svůj souhlas.
Kategorie údajů:
Zpracováváme – v jednotlivém případě v závislosti na druhu smlouvy/ souhlasu – níže uvedené kategorie
údajů: kmenové údaje, adresy a kontaktní údaje, údaje z dokladů totožnosti, údaje o vyúčtování, smluvní
údaje, technické údaje a komunikační údaje.
Příjemci:
Vaše údaje jsou – v jednotlivém případě v závislosti na druhu smlouvy/ souhlasu – zčásti předávány
smluvním partnerům.
Smluvní partneři pocházejí z těchto kategorií: marketing, newsletter, bezpečnost, služby IT, komunikace,
úvěrové služby, tiskařské služby, telekomunikace, úřady, finančnictví a pojišťovnictví.
Pro určité úkoly využívá ECE poskytovatele služeb. Ti většinou rovněž využívají poskytovatele služeb, kteří
mohou mít sídlo své firmy, mateřský koncern nebo počítačová střediska ve třetím státě. Předání osobních
údajů je přípustné, pokud Evropská komise rozhodla, že ve třetím státě existuje přiměřená úroveň ochrany
údajů (čl. 45 GDPR). Pokud Evropská komise takové rozhodnutí nepřijala, smí společnost ECE nebo
poskytovatel služeb předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, pokud
jsou stanoveny vhodné záruky (např. doložky o standardní ochraně osobních údajů, které jsou přijímány
Evropskou komisí nebo dozorčím úřadem v určitém procesu) a pokud jsou k dispozici účinné opravné
prostředky.
Doba trvání uložení dat:
Za účelem splnění smlouvy, na základě vašeho souhlasu nebo za účelem hájení oprávněných zájmů budou
vaše osobní údaje uloženy. Pokud však svůj souhlas odvoláte resp. pokud právně účinným způsobem
vznesete proti zpracování údajů námitku nebo pokud účel zpracování zanikl kvůli tomu, že uložení údajů
pro účely splnění našich výše uvedených smluvních a zákonných povinností už není nutné, budou vaše
údaje řádně smazány.
Práva dotčených osob:
Každá dotčená osoba má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16
GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR,
právo na vznesení námitky podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
Kromě toho existuje právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu na ochranu osobních údajů
(článek 77 GDPR).
Udělený souhlas se zpracování osobních údajů můžete vůči nám kdykoli odvolat. Dovolujeme si vás
upozornit, že odvolání má účinnost až do budoucna. Zpracování, která byla provedena před odvoláním, tím
dotčena nejsou.
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Proti našemu zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e
(plnění úkolu ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem
odpovědného subjektu), máte navíc právo vznést kdykoli námitku z důvodů, které vyplývají
z vaší speciální situace; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení. Údaje, které se
vás týkají, v takovém případě už nezpracováváme, leda že bychom jejich zpracování mohli
prokazatelně odůvodnit nutnou ochranou, která převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami,
nebo že by zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků.
Jsou-li údaje, které se vás týkají, zpracovávány k provozování přímé reklamy, máte právo vznést
kdykoli námitku proti zpracování těchto údajů pro účely takové reklamy. Vznesete-li námitku
proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy, nebudou už tyto údaje pro tyto účely
zpracovávány.
Případná odvolání souhlasu zašlete prosím na tuto adresu: dataprotection@ece.com
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With this information notice we inform you as a business partner, service provider or interested party about
the processing of your personal data and the rights to which you are entitled under data protection law. The
data which are processed in detail and the way in which they are used, are essentially governed by the type
of business relationship or service. This means that not all parts of this information notice apply to you.
Contact data of the controller:
ECE Projektmanagement Projektmanagement Praha s.r.o.
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Czech Republic
e-mail: dataprotection@ece.com

Data processing purposes and legal basis:
We process personal data in conformity with the provisions of the European General Data Protection
Regulation (GDPR) as well as the national data protection acts:
a.) For the performance of contractual obligations/within the scope of contract execution (Article 6 para
1 b EU-GDPR)
The processing of data is carried out for the purpose of fulfilling or executing contractual obligations
or for the performance of precontractual measures. The further details concerning the data
processing purposes can be taken from the contractual documents which are relevant for the
contractual relationship including the corresponding annexes. In course of the contract execution
ECE might also process personal data to fulfill legal requirements. We process your personal data
(mainly your professional contact data), more particularly, to enter into contact with you and for the
purpose of communication with you and/or your company. We process your personal data (mainly
your professional contact data), more particularly, to enter into contact with you and for the purpose
of communication with you and/or your company.
b.) Based on your consent (Article 6 para 1a EU GDPR)
If you have given us consent to the processing of your personal data for certain purposes, the
lawfulness of such processing exists on the basis of your consent. Any consent given may be
withdrawn at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the data
processed up to the withdrawal. Such consents concern e.g.:
•
Participation in surveys;
•
Registrations and logins on ECE websites;
•
Mailing of newsletters;
•
Information about invitations to events.
c.) Within the framework of the weighing of interests (Article 6 para 1 f EU-GDPR)
As far as necessary, we process your data also to secure our legitimate interests or the legitimate
interests of third parties.
Examples:
•
Assertion of legal claims and defence in legal disputes
•
Securing of IT safety and IT operation
•
Digital or postal sending of greeting cards to business partners, for instance for Christmas or
for a company anniversary
•
Postal sending of brochures and flyers to business partners to inform them about current topics
•
Passing on of data within the ECE companies e.g. in our contact management system
•
Identification of contacts in publicly accessible sources
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•

Technical data relating to electronic communication and data exchange (e.g. log data)

d.) Due to legal obligations (Art. 6 para 1 c GDPR)
Moreover, we process your data to comply with our legal obligations, e.g. based on regulatory
requirements or when reconciling your data with so-called sanctions lists to comply with legal
provisions concerning combating of terrorism (e.g. EU Regulation 2580/2001).
Data from other sources:
Furthermore, we process – as far as necessary for the purpose of fulfilling contractual obligations or
performing precontractual measures or if you and/or your principal/employer have given your/their consent
– including personal data which we have permissibly received from the affiliated companies of ECE as well
as other third parties
We process personal data from publicly accessible sources (e.g. public authorities, Internet) only to the
extent that this is legally admissible, e.g. because this is necessary for the provision of our services or
because you and/or your principal/employer have given your/their consent.
Data categories:
We process the following categories of data - in each case dependant on the specific type of
contract/agreement and the individual processing purpose / the relevant legal basis: master data,
address and contact data, ID data, settlement data, contractual data, tenant date, financial data, technical
data and communication data.
Recipients:
Your data will in some cases- dependant on the specific type of contract/agreement and individual
processing purpose / the relevant legal basis - be passed on to contractual partners. The contracting
parties originate from the following categories: Marketing, newsletters, security, IT services,
communications, credit services, printing services, telecommunications, public authorities, financial
services, insurance.
ECE uses service providers for certain tasks, which use so-called sub-service providers. These
subcontractors may have their headquarters, holding company or data centers in a third country. However,
data may only be transferred to the third country if the conditions of Art. 45 ff DSGVO are met, in particular
if the European Commission has decided that an adequate level of data protection exists in a third country
(Art. 45 DSGVO). If the Commission has not taken such a decision, the ECE or the service provider may
only transfer personal data to a third country or to an international organization if appropriate safeguards
are in place (e.g. standard data protection clauses adopted by the Commission or the supervisory authority
in a specific procedure) and enforceable rights and effective remedies are available.
Duration of Storage:
Your personal data will be stored for the purpose of fulfilling a contract, on the basis of your consent or to
protect legitimate interests. However, if you revoke your consent or object to data processing in a legally
effective manner, or if the purpose of processing is no longer applicable because storage is no longer
necessary for the fulfilment of our contractual and legal obligations, the data will be regularly deleted, unless
their - temporary - further processing is necessary, for example for the following purposes:
−
−

Fulfilment of commercial and tax law obligations to retain data: The German Commercial Code (HGB),
the German Fiscal Code (AO) and the Money Laundering Act (GwG). The periods of retention or
documentation stipulated there are two to ten years.
Preservation of evidence within the framework of the legal statute of limitations. According to §§ 195
ff. of the German Civil Code (BGB), these limitation periods can be up to 30 years, whereby the regular
limitation period is three years.
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Rights of Data Subjects:
Every data subject has the right to information in accordance with Article 15 GDPR, a right to rectification in
accordance with Article 16 GDPR, a right to erasure in accordance with Article 17 GDPR, a right to restriction
of processing in accordance with Article 18 GDPR, a right to object based on Article 21 GDPR as well as a
right to data portability under Article 20 GDPR. Moreover, there is a right to lodge a complaint with the
competent supervisory authority (Article 77 GDPR).
You can withdraw any consent to the processing of personal data granted to us at any time. Please note
that the withdrawal only becomes effective for the future. Any processing made before the withdrawal is
not affected.
Moreover, you have the right, for reasons resulting from your special situation, to oppose at any
time the processing of data concerning you which is made by virtue of Article 6 para 1 lit. e
(performance of a task carried out in the public interest) or Article 6 para 1 lit. f GDPR (legitimate
interests of the controller); this also applies for any profiling based on these provisions. In this
case we no longer process data concerning you unless we can demonstrate compelling
legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or if
the processing serves the establishment, exercise or defence of legal claims.
If any data concerning you are processed to carry out direct marketing, you have the right to
oppose the processing of such data for marketing purposes at any time. If you oppose the
processing for direct marketing purposes, such data are no longer processed for these
purposes.
Please address any withdrawals to: dataprotection@ece.com
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