
 

1 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Červen 2021 
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Na základě ustanovení 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a rakouského zákona o ochraně 
osobních údajů bychom vás chtěli informovat o nejdůležitějších aspektech našeho zpracování 
údajů v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje v rámci našeho obchodního vztahu, při 
vaší návštěvě našeho webu nebo v jakékoli jiné souvislosti.  [1]  
 

1. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Co jsou osobní údaje?  
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osoby. Jedná se například o vaše jméno, adresu, telefonní číslo a datum narození, jakož i 
údaje o používání našich online služeb. 
 
Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?  
Společnost zpracovává vaše údaje výhradně za účelem výroby zboží a poskytování služeb, 
včetně všech nezbytných dílčích činností zpracování, a za účelem navázání obchodních 
vztahů.  
 
Odkud získáváme vaše údaje?  
Společnost získává údaje ke zpracování z různých zdrojů a pro různé účely: 

 z přímého kontaktu se samotným subjektem údajů, například během veletrhů, návštěv 
webu, ze žádostí o zaměstnání 

 od třetích stran při uzavírání smluv a vyřizování obchodních transakcí se zákazníky, 
dodavateli, dceřinými společnostmi a partnerskými firmami 
 

Jaká opatření přijímáme na ochranu vašich údajů? 
Vaše osobní údaje jsou chráněny řadou organizačních a technických opatření. Tato opatření 
zahrnují ochranu před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným přístupem, zpracováním, 
ztrátou a použitím údajů nebo manipulací s nimi. Přestože se snažíme vždy zachovávat 
přiměřeně vysokou úroveň náležité péče, nelze vyloučit, že tyto informace, které nám sdělíte 
prostřednictvím internetu, mohou být viděny a použity jinými osobami. 

 
Jak dlouho uchováváme vaše údaje?  
V případě zahájení nebo uzavření smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje za účelem 
plnění smlouvy a po dokončení smlouvy až do uplynutí příslušných záručních, promlčecích a 
zákonných lhůt pro uchovávání údajů, a dále až do ukončení případných právních sporů, kdy 
jsou údaje vyžadovány jako důkaz. 
 
Veškeré údaje, které shromažďujeme od potenciálních a stávajících zákazníků pro 
marketingové a informační účely, budeme zpracovávat od okamžiku udělení příslušného 
souhlasu až do jeho odvolání nebo, je-li to v našem oprávněném zájmu, po dobu tří let od 
posledního obchodního kontaktu nebo kontaktu iniciovaného potenciálním zákazníkem. 
Pokud si to však budete přát, vymažeme vaše údaje zpracovávané pro marketingové účely i 
před uplynutím této doby, pokud to zákon umožňuje.  
 
Dokumenty k žádosti o zaměstnání budou v souladu s předpisy o ochraně údajů vymazány 
nejpozději šest měsíců od okamžiku odmítnutí, pokud nebyl udělen souhlas s jejich 
uchováváním po delší dobu.  
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Údaje, které jsou shromažďovány nebo zpracovávány v oprávněném zájmu společnosti, 
například pro účely zajištění kvality, bezpečnosti informací nebo ochrany majetku, budou po 
uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání vymazány. 
 
Dobu uchovávání souborů cookie naleznete v tabulce souborů cookie, které používáme. 
 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

Výroba zboží a poskytování služeb 
Činnosti zpracování údajů nezbytné pro výrobu zboží a poskytování služeb, včetně: 
 pořizování výrobků, materiálů a služeb 
 prodeje výrobku a služeb 
 pronájmu nemovitostí a strojů 
 údržby a služeb po zakoupení našich produktů 
 optimalizace výkonu strojů 
 zajištění komunikačních kanálů s našimi obchodními partnery 
 zpracování a předávání údajů týkajících se zaměstnanců za účelem výplaty mezd, platů a 

odměn a plnění evidenčních, informačních a ohlašovacích povinností 
 
 
Návštěvníci veletrhů 
Návštěvníci veletrhů mohou od našich zaměstnanců získat další informace o naší společnosti 
a iniciovat případnou smlouvu tím, že nám sdělí své jméno, adresu, e-mailovou adresu a 
telefonní číslo nebo nám poskytnou vizitku, abychom mohli návštěvníka později kontaktovat. 

Newsletter 
Našim zákazníkům a dalším zájemcům nabízíme možnost zasílání pravidelných newsletterů. 
Při registraci budete požádáni o souhlas se zpracováním vašich údajů a budete odkázáni na 
toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nebudou v souvislosti se zpracováním 
údajů potřebných pro zasílání newsletterů předávány třetím stranám. Údaje budou použity 
výhradně pro zasílání newsletterů. Právním základem pro zpracování údajů je poskytnutí 
souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení GDPR. E-mailová adresa uživatele je 
shromažďována za účelem zasílání newsletteru. Příslušné údaje jsou vymazány, jakmile již 
nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny. E-mailová adresa uživatele 
se uchovává po dobu, kdy je odběr newsletteru aktivní. Odběr newsletteru může dotyčný 
uživatel kdykoli zrušit. Příslušný odkaz je uveden v každém newsletteru. 

Akce 
Během akcí, zejména na veletrzích, se na obrazovce zobrazují jména, stanoviště a fotografie 
našich prodejců a zaměstnanců s cílem poskytnout koncovým zákazníkům informace a 
usnadnit jim tak kontakt s námi. Fotografie jsou poskytovány pouze se souhlasem příslušných 
zaměstnanců. 

Kontaktní formulář a e-mailový kontakt 
Na našem webu jsou k dispozici různé formuláře. Prostřednictvím těchto formulářů nás 
můžete kontaktovat a vznášet dotazy na naše produkty. V případě, že uživatel využije této 
možnosti, budou nám předány údaje zadané do formuláře, které budou uloženy. Veškeré 
údaje, které nám prostřednictvím formulářů sdělíte, se zpracovávají. Abychom mohli tyto 
dotazy náležitě zpracovat, můžeme být nuceni předat vaše údaje našim obchodním partnerům 
a partnerským společnostem.  
V okamžiku odeslání zprávy se ukládají také následující údaje:  

 IP adresa 
 Datum a čas 
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Právním základem je plnění smlouvy, včetně předsmluvních úkonů, a ochrana oprávněných 
zájmů subjektu údajů a správce údajů. 
 
Uchazeči o zaměstnání 
O pracovní pozici v některé ze společností skupiny se můžete ucházet prostřednictvím online 
nástroje. Za tímto účelem je zapotřebí sdělit následující údaje: 

 Titul 
 Jméno 
 Adresu 
 Datum narození 
 Telefonní číslo 
 E-mailovou adresu 

Tyto údaje jsou používány a zpracovávány výhradně za účelem posouzení žádosti o 
zaměstnání jako opatření před uzavřením smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření 
pracovního poměru, jsou údaje na základě oprávněného zájmu uchovávány po dobu šesti 
měsíců od zamítnutí žádosti a poté jsou vymazány. Údaje mohou být uloženy a uchovávány 
po dobu až 3 let, pokud k tomu žadatel udělil souhlas. Tento souhlas může být kdykoli 
odvolán. Údaje uchazeče mohou být sdíleny s dalšími společnostmi ve skupině, které se 
podílejí na náborovém procesu.  

Kamerový dohled 
Skupina provozuje ve svých příslušných kancelářích kamerový systém, aby jednak zajistila 
bezpečné zacházení s výbušnými látkami a jednak chránila majetek a vlastnictví skupiny a 
třetích stran. 
 
Právním základem jsou oprávněné zájmy správce nebo třetích stran (např. zaměstnanců) v 
souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti: 

 oprávněný zájem v souvislosti s kontrolou kvality a prevencí škod, aby se předešlo 
hmotným škodám, zranění osob, porušení předpisů atd. 

 předložení důkazů v případě zničení, ztráty, újmy na zdraví nebo poškození majetku 
za účelem objasnění skutkového stavu věci 

 
Právním základem jsou oprávněné zájmy správce nebo třetích osob v souvislosti s ochranou 
majetku a vlastnictví: 

 zabezpečení závodu a prostor společnosti před neoprávněným vniknutím a krádeží 
 předložení důkazů, které mohou pomoci vyřešit záležitost v případě majetkových 

deliktů proti správci nebo třetí straně 
 předložení důkazů v případě zničení, ztráty, újmy na zdraví nebo poškození majetku 

za účelem objasnění skutkového stavu věci 
 
Záznamy se obecně nepřezkoumávají ani neanalyzují. Analýza se provádí pouze v případě 
skutečného incidentu nebo podezření na něj. Záznamy se mažou nejpozději 72 hodin po jejich 
pořízení. Pokud připadne konec této lhůty na sobotu, neděli, státní svátek, Velký pátek nebo 
24. prosince, prodlužuje se lhůta pro výmaz do následujícího pracovního dne. 
 
Soubory cookie 
Na našem webu používáme soubory cookie, abychom učinili naši online nabídku uživatelsky 
přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubor cookie je malý textový soubor, který 
prostřednictvím našeho webového serveru přenášíme do souboru cookie prohlížeče na 
pevném disku vašeho počítače. Díky tomu vás náš web znovu rozpozná, když se pomocí 
prohlížeče připojíte k našemu webovému serveru. Soubory cookie nám pomáhají zjišťovat 
frekvenci a počet uživatelů na našem webu. Obsah souborů cookie, které používáme, je 
omezen na identifikační číslo, které neumožňuje identifikovat jednotlivé uživatele jinak než 
podle prohlížeče, který používá. Hlavním účelem souborů cookie je rozpoznat návštěvníky 
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webu. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, abyste byli upozorněni na použití 
souborů cookie a přijímali je pouze v jednotlivých případech a mohli tak v určitých případech 
nebo obecně přijímání souborů cookie vyloučit, nebo aby se soubory cookie automaticky 
vymazaly při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost 
tohoto webu omezena.  
 
Google Analytics Tento web používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost 
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) k analýze 
používání webu ze strany uživatelů. Služba používá soubory cookie – malé textové soubory, 
které se ukládají do vašeho koncového zařízení. Informace shromážděné pomocí souborů 
cookie se obvykle odesílají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Tento web 
používá anonymizaci IP adres. IP adresy uživatelů v členských státech Evropské unie a 
Evropského hospodářského prostoru se zkracují. Toto zkrácení znemožňuje zjistit jakékoli 
identifikovatelné informace o jednotlivci. V rámci dohody o smluvním zpracování údajů, kterou 
provozovatel webu uzavřel se společností Google Inc., používá tato společnost shromážděné 
informace k analýze používání a činnosti webu a k poskytování služeb souvisejících s 
používáním internetu. Ukládání souborů cookie do vašeho zařízení můžete zakázat 
příslušným nastavením ve vašem prohlížeči. Pokud však váš prohlížeč nepovoluje soubory 
cookie, nelze zaručit, že budete mít přístup ke všem funkcím tohoto webu bez omezení. Dále 
můžete pomocí doplňku prohlížeče zakázat, aby informace shromážděné pomocí souborů 
cookie (včetně vaší IP adresy) byly odesílány a používány společností Google Inc. Tento 
odkaz vás přenese na příslušný 
doplněk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Další informace o tom, jak 
společnost Google Inc. používá údaje, najdete 
zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
 

Všechny soubory cookie, které používáme, včetně jejich účelu a doby platnosti, najdete v 
následující tabulce: 

Název souboru 
cookie 

Platnost Popis 

Google „_ga“ 2 roky Slouží k rozlišení návštěvníků webu. 

Google „_gid“ 24 hodin Slouží k rozlišení návštěvníků webu. 

Google „_gat“ 1 minuta Slouží k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba 
Google Analytics integrována prostřednictvím nástroje 
Google Tag Manager, nazývá se soubor cookie „_dc_gtm.“ 

 

3. KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

V rámci zpracování údajů mohou být v případě potřeby údaje zasílány jiným správcům nebo 
externím zpracovatelům. Patří mezi ně například: 

 další společnosti v rámci skupiny 
 poskytovatelé služeb 
 poskytovatelé IT služeb 
 obchodní partneři 
 úřady a orgány státní správy 
 pojišťovny 
 úřady sociálního zabezpečení 
 soudy 
 auditoři 
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Někteří z těchto příjemců, zejména poskytovatelé IT služeb, mohou mít sídlo ve třetích 
zemích. 
V případě, že jsou osobní údaje předávány do třetí země (jako je tomu v případě služby 
Google Analytics), dbáme na dodržování všech nezbytných předpisů. 

4. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a rakouským zákonem o ochraně 
osobních údajů máte jako subjekt údajů, které zpracováváme, následující práva a opravné 
prostředky: 
 

1. Právo na přístup (čl. 15 GDPR EU)  
Jako subjekt údajů, které zpracováváme, máte právo požadovat informace o tom, zda 
a případně kdy a jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Z důvodu vaší vlastní 
ochrany – aby se informace o vašich údajích nedostaly do nepovolaných rukou – 
může být nezbytné, že nejprve vhodným způsobem ověříme vaši totožnost.  
 

2. Právo na opravu (čl. 16) a výmaz (čl. 17 GDPR EU)  
Máte právo požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se vás 
týkají, nebo – s ohledem na účely zpracování údajů – doplnění neúplných osobních 
údajů, případně výmaz vašich údajů, pokud jsou splněna kritéria čl. 17 GDPR EU.  
 

3. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR EU)  
Máte právo na omezení zpracování všech shromážděných osobních údajů v souladu 
se zákonnými podmínkami. Od okamžiku podání žádosti o omezení zpracování 
mohou být tyto údaje zpracovávány pouze s vaším vlastním souhlasem nebo za 
účelem určení nebo uplatnění právních nároků.  
 

4. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR EU)  
Máte právo požadovat, aby osobní údaje byly bez výhrad nebo omezení předány třetí 
straně.  
 

5. Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR EU) 
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti 
zpracování vašich osobních údajů, které je v našem oprávněném zájmu nebo v zájmu 
třetí strany. Po vznesení námitky nebudou vaše údaje dále zpracovávány, pokud 
neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi 
zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo 
obhajobě právních nároků. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich 
osobních údajů pro marketingové účely, a to s účinností do budoucna.  
 

6. Právo odvolat souhlas  
Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých údajů samostatně, můžete tento 
souhlas kdykoli odvolat. Každé takové odvolání souhlasu má vliv pouze na 
přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nás o tom informovali. 
 

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo 
podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého bydliště, 
pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich 
osobních údajů porušuje nařízení GDPR. Dozorový úřad, u kterého byla stížnost 
podána, informuje stěžovatele o pokroku nebo výsledku stížnosti, včetně možnosti 
soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR. 
Dozorovým úřadem příslušným pro naši skupinu je Rakouský úřad pro ochranu 
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osobních údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, Rakousko, e-mail: dsb@dsb.gv.at, 
www.dsb.gv.at 

5. CO SE STANE, POKUD DOJDE K NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI ÚDAJŮ (NAPŘ. KRÁDEŽI 

ÚDAJŮ)? 

Snažíme se zajistit, aby narušení bezpečnosti osobních údajů bylo identifikováno co nejdříve 
a v případě potřeby bylo neprodleně ohlášeno vám nebo příslušnému dozorovému úřadu s 
odkazem na příslušné kategorie dotčených údajů. 

6. JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ? 

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Pošlete nám 
prosím e-mail na adresu: gdpr@astotec.com.Případně můžete zaslat dopis na adresu: 
Astotec Holding GmbH, Leobersdorferstraße 31-33, 2552 Hirtenberg, Rakousko. Máte-li 
jakékoli další dotazy v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, napište nám na 
adresu: gdpr@astotec.com. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli 
zpracování údajů prováděného na základě původního souhlasu až do jeho odvolání. 
 

7. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ? 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny níže uvedené společnosti s 
tím, že společnost Astotec Holding GmbH je k dispozici jako ústřední kontaktní místo pro 
všechny otázky týkající se GDPR. Dotazy jsou rozdělovány interně podle kompetencí a 
odpovědností. 

Orasis Industries Holding GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg, Rakousko 
Astotec Holding GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg, Rakousko 
Astotec Automotive GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg, Rakousko 
Astotec Automotive Hungary Bt. Pápa, Nagysallói u. 8500 Maďarsko 
Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. Brankovice č.p. 350 683 33 Brankovice, Česká 
republika 
Astotec Pyrotechnic Solutions GmbH Hauptstrasse 1 2722 Winzendorf, Rakousko 
Astotec Metal Processing GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg, Rakousko 
 

8. ÚSTŘEDNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO 

Astotec Holding GmbH Leobersdorferstraße 31-33 2552 Hirtenberg, Rakousko  
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, 
obraťte se na adresu:  gdpr@astotec.com.  
 
[1] Ačkoliv zmíněný odkaz oslovuje osoby pouze v mužském rodě, současně zahrnuje 
všechna ostatní pohlaví. 

 
 

 


