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“You can find the English version of the text below. Please click on the 3 to go directly to the 
English version.” Jump to page 3  
 
 
Kontaktní údaje odpovědného subjektu: 
 
ECE Projektmanagement Projektmanagement Praha s.r.o. 
Na příkopě 859/22 
110 00 Praha 1  
 
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.  
 

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. 

 
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 

 
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 
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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. 
 

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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Contact data of the controller: 
ECE Projektmanagement Projektmanagement Praha s.r.o. 
Na příkopě 859/22 
110 00 Praha 1  
 
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. 

 
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. 

 
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 

 
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, 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 for certain tasks service providers who in most cases likewise use service providers who may 
have their registered office, parent company or data centres in a third country. Any transfer is admissible if 
the European Commission has decided that there is an adequate safety level in a third country (Article 45 
GDPR). If the Commission has not taken any such decision, ECE or the service provider may only 
transfer personal data to a third country or an international organisation if appropriate guarantees are 
provided (e.g. standard data protection clauses) which are accepted by the Commission or the 
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supervisory authority in a specific procedure) and enforceable rights and effective legal remedies are 
available.  
 
Duration of Storage: 
For the execution of a contract, based on your consent or to secure legitimate interests, your personal 
data are stored. If you withdraw, however, your consent / oppose data processing in a legally effective 
manner or the purpose for the processing no longer exists because the storage is no longer necessary to 
fulfil our contractual and statutory obligations (and there are no other statutory obligations / rights in 
respect of storage), the data are erased. 
 
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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