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Úvod 
Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá a je naší prioritou. Dodržování zákonem 
daných povinností je pro nás samozřejmostí. 
Následující informace obsahují přehled o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva na 
základě legislativy o ochraně osobních údajů.  
 
1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů? 
Za zpracování osobních údajů je zodpovědná společnost Schaeffler Production CZ s.r.o. 
Schaeffler Production CZ s.r.o. 
Dvořákova 328, Žichlínské Předměstí 
563 01 Lanškroun (Česká republika) 
Tel.: +420 465 355 111 
Fax: +420 465 355 190 
E-mail: icl-sekretariat@schaeffler.com 

 
2. Za jakým účelem zpracováváte moje údaje (účel zpracování) a na jakém právním základě? 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s podmínkami Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 
(GDPR), stejně tak i v souladu s místní legislativou (Zákon): 
Předmět souhlasu (Článek 6, odst. 1a GDPR) 
Jestliže jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je zpracování těchto 
údajů legitimní na základě poskytnutého souhlasu. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Prosím, berte 
na vědomí, že odvolaný souhlas se uplatňuje pouze do budoucna. Zpracování údajů, které proběhlo před 
odvoláním souhlasu, je tímto nedotknutelné. 

 
3. Jaké údaje o mně budete zpracovávat? 
Budeme zpracovávat následující údaje nebo kategorie údajů, které se Vás týkají: 

- Kontaktní údaje 

- Údaje o vzdělání, předcházející praxi 
- Další údaje uvedené v životopise, dotazníku, motivačním dopisu 

 

4. Jaký je zdroj mých údajů? 
Vaše údaje jsme získali přímo od Vás.  
 
5. Kdo má přístup k mým údajům? 
V rámci Schaeffler Production CZ s.r.o. jsou Vaše údaje přístupné stranám, které k nim vyžadují přístup podle 
tzv. zásady „minimálních oprávnění“ (udělení práva na zpracování v nejmenším potřebném rozsahu) a na 
základě principu opodstatněné potřeby informovanosti (znalost údajů jen v případě nutnosti). Poskytovatelé 
služeb a pověřené subjekty, které zaměstnáváme, od nás mohou dostat údaje na tyto účely, je-li to nutné, 
vyžaduje-li to zákon, na základě Vašeho souhlasu nebo jestliže je námi pověření zprostředkovatelé vyžadují tak, 
aby byla dodržována ustanovení GDPR. Na základě těchto podmínek mohou mezi příjemce osobních údajů 
patřit: 

- Personální oddělení 
 

6. Jsou údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací? 
Předávání údajů do zemí mimo EU/EHP (tzv. „třetí země“) probíhá jen v případě, je-li to nutné, vyžaduje-li to 
zákon, na základě Vašeho souhlasu nebo jako součást zpracovaní objednávky. Jestliže jsou využity služby 
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poskytovatelů z třetích zemí, jsou tito poskytovatelé povinní prostřednictvím písemného souhlasu se 
standartními smluvními doložkami EU potvrdit, že budou dodržovat evropskou úroveň bezpečnosti údajů. 

 
7. Jak dlouho budou mé údaje uchovávané? 
Budeme zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude nutné pro daný účel. Jestliže Vaše 
údaje již nebude nutné uchovávat nebo budete-li namítat proti zpracování údajů, tyto údaje vymažeme, 
jakmile uplyne doba, která je uvedená v souhlase se zpracováním osobních údajů, pokud tedy vymazaní 
nebrání zákonná povinnost uchovávat záznamy. 

 
8. Jsem povinný poskytnout údaje? 
V rámci uzavření smluv jste povinný poskytnout takové osobní údaje, které jsou nutné k uzavření, plnění 
a ukončení smlouvy a plnění povinností, které z ní vyplývají nebo také osobní údaje, které společnost 
Schaeffler musí uchovávat. Bez těchto údajů není možné uzavřít smlouvu se společností Schaeffler. 

 
9. Jaká mám práva na ochranu údajů? 
Máte právo na následující: 
- Informace týkající se osobních údajů, které byly zpracované podle článku 15 GDPR 
- Opravu nesprávných osobních údajů podle článku 16 GDPR 
- Vymazání osobních údajů podle článku 17 GDPR 
- Omezení zpracování údajů podle článku 18 GDPR 
- Namítání podle článku 21 GDPR 
- Přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR 

Omezení uvedené v čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 5 a čl. 17 odst. 3 GDPR se uplatňují na právo na informace 
a právo na vymazání. Dále máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů podle 
článku 77 GDPR a návrh Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu se Zákonem. 
 

10. Do jaké míry se rozhodnutí přijímají automaticky? 
Automatizované rozhodnutí jsou rozhodnutí, která přijímají výhradně stroje bez posouzení fyzickou osobou. 
Obecně nepoužíváme systémy na automatizované rozhodovaní ve smyslu článku 22 GDPR. Jestliže tyto 
systémy v individuálních případech použijeme, budeme Vás o tom osobně informovat, je-li to nutné nebo 
vyžaduje-li to legislativa, předem získáme Váš souhlas 
 
11. Je používáno „profilování?“ 
„Profilování“ je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů pro analýzu nebo předvídání 
aspektů souvisejících s výkonností fyzické osoby v práci, jejími majetkovými poměry, zdravím, osobními 
preferencemi a zájmy, spolehlivostí nebo chováním, místa, kde se nachází, nebo pohybem. Schaeffler obecně 
nepoužívá profilování. Jestliže tyto systémy v individuálních případech použijeme, budeme Vás o tom osobně 
informovat, je-li to nutné nebo vyžaduje-li to legislativa, předem získáme Váš souhlas. 

 
 


