Oznámení o ochraně osobních údajů pro kontaktní osoby obchodních
partnerů společnosti MG Odra Gas, spol. s r.o.
Úvod
Tento dokument má, Vás jakožto kontaktní osoby obchodních partnerů společnosti MG
Odra Gas, spol. s r.o., informovat o zpracování vašich osobních údajů.
Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace, které s vámi mohou nějakým způsobem souviset.
Zahrnují také informace, které se k vám mohou vztahovat nepřímo, například přiřazením
k identifikačnímu údaji, mj. jménu, dokladu totožnosti, bydlišti nebo online identifikátoru.
Identifikovatelná je také osoba, kterou lze identifikovat na základě jedné nebo více
specifických charakteristik, které jsou znakem fyzické, fyziologické, genetické,
psychologické, ekonomické a kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

1. Správce osobních údajů
Společnost MG Odra Gas, spol s r.o. odpovídá za zpracování osobních údajů
kontaktních osob obchodního partnera, a to v rámci obchodního vztahu s vaším
zaměstnavatelem/vaší společností.

2. Kontaktní údaje správce osobních údajů v oblasti ochrany osobních
údajů
MG Odra Gas, spol. s r.o.
Na Popinci 1088
73932 Vratimov
Tel.: +420 595685431
Email: osobni.udaje@mgog.cz
www: www.mgog.cz

3. Které osobní údaje MG Odra Gas, spol. s r.o. zpracovává?
V běžných vztazích se zákazníky a smluvními obchodními partnery zpracovává společnost MG
Odra Gas, spol. s r.o. následující typy osobních údajů:
• Osobní identifikační údaje, mj. vaše jméno, datum narození, identifikační číslo, firma
• Obchodní kontaktní údaje, mj. služební e-mailová adresa, poštovní adresa
• Další informace o vaší pracovní pozici ve společnosti a o činnostech týkajících se
společnosti MG Odra Gas, spol s r.o.
• Informace potřebné pro compliance a řízení rizik, včetně hodnocení kvality výrobků a
služeb.
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Výše uvedené osobní údaje jsou dále označovány jako „obchodní kontaktní údaje“.

4. Jak společnost MG Odra Gas, spol. s r.o. nakládá s vašimi osobními
údaji?
V běžných vztazích se zákazníky a smluvními obchodními partnery provádí společnost MG Odra
Gas, spol s r.o. následující činnosti v oblasti zpracování osobních údajů:
• Obchodní kontaktní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání, provádění a rušení
smluv a obchodních vztahů
• Obchodní kontaktní údaje jsou uchovávány v adresáři společnosti MG Odra Gas, spol.
s r.o. a zpracovávány tak, aby vytvářely a udržovaly obchodní vztahy s vámi a vaší
společností
• Obchodní kontaktní údaje mohou být zpracovávány pro účely interního reportingu
• Obchodní kontaktní údaje jsou zpracovávány v rámci správy dodavatelů
• Plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání Správce
• Ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce)

5. Obecné informace
Vaše práva
•
•
•
•

Právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o uchovávaných osobních údajích.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů
Právo na omezení nadměrného zpracování osobních údajů
Právo na vymazání neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo osobních údajů,
které jsou uchovávány příliš dlouho (jestliže neexistuje právní povinnost uchovávat osobní
údaje).
• Právo získat zpět vaše osobní údaje, které jste společnosti MG Odra Gas, spol. s r.o.
poskytli. Osobní údaje vám budou poskytnuty (nebo určené třetí straně) ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost
osobních údajů).
• Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto dozorového úřadu
v České Republice, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není
v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.
Pro uplatnění vašich práv můžete napsat na osobni.udaje@mgog.cz.
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Obecné informace o právním základu všech níže uvedených procesů
Zpracování vašich osobních údajů v rámci níže uvedených postupů vychází z čl. 6 odst. 1 písm.
f) nařízení GDPR. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR je zpracování osobních údajů
zákonné pouze tehdy, je-li nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti MG Odra Gas,
spol. s r.o., s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy převýšeny vašimi zájmy nebo základními
právy a svobodami vyžadujícími ochranu osobních údajů. Legitimní zájem společnosti MG Odra
Gas, spol. s r.o. spočívá v používání a udržování kontaktních údajů smluvních partnerů nebo
potenciálních budoucích partnerů.
Jste oprávněni kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, a
to bez udání důvodu.
Ke zpracování těchto osobních údajů můžete podat námitku i tehdy, pokud existují důvody, které
souvisí s vaší konkrétní situací a jsou v rozporu se zpracováním osobních údajů. Vaši námitku
prosím zašlete e-mailem na kontaktní adresu pro ochranu osobních údajů.

Obecné informace o třetích stranách jako příjemcích dat
Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností,
na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. Osobní
údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost
zpracování osobních údajů, zejména v oblasti IT. Hlavním zpracovatelem jsou
Messer Information Services GmbH, Ausys Informační technologie s.r.o. a RON Software, spol.
s r.o..

Obecné informace o době uchovávání údajů
Obecně platí, že osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů jsou vymazány pouze v
případě, že vznesete námitku proti dalšímu zpracování.
Veškeré osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů, které byly zpracovány v souvislosti
s uzavřením a plněním smlouvy, jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu
s příslušnými právními předpisy.

Zabezpečení osobních údajů
Správce přijal organizační a technická opatření, která zajišťují ochranu před neoprávněným
přístupem nebo přenosem osobních údajů, jejich zničením, ztrátou nebo možným zneužitím.
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6. Následky neposkytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však může
znemožnit identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany, a tedy i uzavření rámcové
smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení
Toto oznámení nabývá účinnosti 25.5.2018 a je k dispozici na webových stránkách www.mgog.cz
v záložce osobní údaje.
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