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Informace o ochraně dat  
pro zákazníky a další zainteresované strany  
 

 

Prostřednictvím následujících informací bychom Vám rádi jakožto zákazníkovi nebo potenciálnímu 

odběrateli našich produktů/služeb poskytli přehled o zpracování Vašich osobních údajů na naší straně 

a o Vašich právech podle zákona na ochranu dat. To, jaká data jsou podrobně zpracovávána a 

způsob, jakým jsou používána, je převážně předurčeno požadovanými nebo dohodnutými službami. 

Proto se Vás nemusí týkat všechny informace zde uvedené. 

 

 

Kdo je odpovědný za zpracování dat a koho mohu kontaktovat? 

 

Odpovědná je 

 
FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG 

Hellinger Straße 1 

97486 Königsberg/Bayern (Bavorsko) 

Zastoupená generálními řediteli panem Otto Kirchner (řídicí společník) a 

panem Guido Wey (výkonný ředitel) 

 

Našeho interního zmocněnce na ochranu dat můžete kontaktovat na adrese  
 

Právní zástupce Konstantin Malakas  

Steinbachtal 2b  

97082 Würzburg 

datenschutz@fraenkische.de 

 

Jaké zdroje a jaká data využíváme? 

Zpracováváme osobní data (údaje), která obdržíme od našich zákazníků a dalších zainteresovaných 

stran ve spojení s naším obchodním vztahem. Dále zpracováváme osobní data legitimně získaná 

z veřejně dostupných zdrojů (např. registry dlužníků, katastry nemovitostí, registry obchodních 

provozoven a družstev, tisk, internet) nebo taková, která jsme legitimně obdrželi od jiných společností 

skupiny Fränkische nebo od třetích stran (například úvěrová kancelář) v rozsahu nezbytném pro 

poskytování našich služeb. 

Relevantními osobními daty jsou osobní údaje (jméno, adresa a jiné kontaktní údaje, datum a místo 

narození a národnost), data prokazující totožnost (jako například údaje z občanských průkazů), a   
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rovněž data pro ověření totožnosti (jako například podpisový vzor). Navíc to mohou být také smluvní 

data (jako například platební příkaz), data vyplývající z plnění našich smluvních závazků (jako 

například data o obratu v platebních transakcích), informace o Vašem finančním statusu (jako 

například data o úvěrové bonitě, scoring/rating (bodové hodnocení/hodnocení), původ majetku), data 

z propagace a prodeje (včetně hodnocení propagace), dokumentační data (jako například protokol o 

konzultacích) a jiná data podobné povahy jako u výše uvedených kategorií. 

 

Co je účelem zpracování Vašich osobních dat (účelem zpracování) a na jakém právním základě 

probíhá? 

Zpracováváme osobní data v souladu s EU ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) a s německým spolkovým zákonem na 

ochranu dat (BDSG). 

a. Za účelem dodržení smluvních závazků (čl. 6 (1 b) GDPR) 

Data jsou zpracovávána za účelem poskytování služeb a zpracování zakázek v souvislosti 

s plněním našich dohod (smluv) s našimi zákazníky nebo za účelem provádění předsmluvních 

opatření v důsledku poptávek. Účely zpracování dat jsou primárně určeny specifickým produktem 

a službou a mohou mimo jiné zahrnovat další věci, včetně požadavků na hodnocení, konzultaci, 

dohodu o nákupu a o provedení práce, dohody o výzkumu a zákonné požadavky (např. FDA, 

EMA a PMDA). Ohledně dalších podrobností o účelech zpracování dat se prosím podívejte na 

příslušné smluvní dokumenty a na naše Všeobecné podmínky. 

b. V rámci vyvažování zájmů (čl. 6 odstavec 1 písm. f) GDPR) 

V nezbytném rozsahu budeme zpracovávat Vaše data nad rámec aktuálního plnění smlouvy, abychom 

ochránili naše oprávněné zájmy a zájmy třetích stran. Například: 

- Konzultace a výměna dat s úvěrovými kancelářemi (jako například SCHUFA) za účelem stanovení 

úvěrové bonity nebo rizika nezaplacení pro naše obchodní transakce, 

- Analýza a optimalizace procesů pro potřeby analýzy za účelem adresného přístupu k zákazníkovi, 

- Propagační nebo marketingový průzkum a průzkum veřejného mínění, pakliže jste nepodali  

protest proti využití Vašich dat, 

- Uplatňování právních nároků a obrany v případě právních sporů,  
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- Zajišťování IT bezpečnosti a IT operací společnosti, 

- Prevence a vyšetřování trestných činů, 

- Kamerový dohled s videozáznamem pro vykonávání domovních práv, shromažďování důkazů pro 

případ vloupání nebo podvodu (také viz § 4 BDSG), 

- Opatření pro zabezpečení budov a systémů (jako například přístupová kontrola), 

- Opatření na ochranu našich domovních práv, 

- Opatření pro podnikové vedení a pokročilý vývoj služeb a produktů, 

- Kontrola rizika ve skupině Fränkische 
 

c. Jako důsledek našeho souhlasu (čl. 6 odstavec 1 písm. a) GDPR) 

V rozsahu, v jakém jste souhlasili se zpracováním osobních dat na naší straně pro určité účely (jako 

například analýza dat platební transakce pro marketingové účely, fotografie pořízené na různých 

akcích, newsletter zasílaný emailem), je takovéto zpracování legitimní na základě Vašeho souhlasu. 

Kdykoliv je možné poskytnutý souhlas odvolat. To rovněž platí pro odvolání prohlášení o souhlasu, 

které nám bylo poskytnuto před datem účinnosti GDPR, tj. před 25. květnem 2018. Odvolání souhlasu 

bude mít platnost pouze pro budoucnost a nedotýká se legitimnosti dat zpracovaných do té doby. 

d. Jako důsledek zákonných ustanovení (čl. 6 odstavec 1 písm. c) GDPR) nebo ve veřejném zájmu 

(čl. 6 odstavec 1 písm. e) GDPR) 

Kromě toho se na nás, jakožto na společnost, vztahují různé právní závazky, např. zákonné požadavky 

(jako například zákon o praní špinavých peněz, daňové zákony, zákonné požadavky). Účel zpracování 

zahrnuje mimo jiné hodnocení úvěrové bonity, kontrolu totožnosti a věku, prevenci podvodu a praní 

špinavých peněz, dodržování závazků kontroly a reportování podle daňového práva a hodnocení a 

řízení rizik ve společnosti. 

 

 

 

Kdo obdrží moje data? 

V rámci společnosti budou mít přístup k Vašim datům ty osoby, které je potřebují pro plnění našich 

smluvních a zákonných závazků. Pro tyto účely mohou rovněž obdržet data poskytovatelé služeb a 

obchodní zástupci námi jmenovaní, jestliže se zavážou k zachování mlčenlivosti a ochraně integrity. 

Patří sem společnosti v kategoriích IT služeb, logistiky, tiskařských služeb, telekomunikace, vymáhání 

pohledávek, poradenské činnosti, a rovněž prodeje a marketingu.  
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Co se týče předávání dat příjemců nad rámec naší společnosti, je třeba v prvé řadě pamatovat na to, 

že budeme předávat pouze nezbytná osobní data při současném dodržování všech ustanovení 

ohledně ochrany dat. Ze zásady smíme předávat informace o Vás pouze, je-li to požadováno 

zákonem, pokud jste poskytli souhlas nebo k tomu máme jiné oprávnění. Za těchto okolností mohou 

být příjemci osobních dat, např.: 

- veřejné úřady a instituce (jako například daňové úřady, úřady stíhající trestné činy, soudy pro věci 

rodiny, katastry nemovitostí) na základě statutární povinnosti nebo zákonného závazku, 

- instituce poskytující bankovní a finanční služby nebo podobné instituce, kterým předáváme osobní 

údaje za účelem plnění smluvních závazků (např. banka, úvěrová kancelář), 

- další společnosti patřící do skupiny Fränkische za účelem řízení rizika na základě statutárních 

nebo úředních povinností, 

- věřitelé nebo správci konkurzní podstaty předkládající dotazy v souvislosti se zabavením majetku, 

- auditoři, 

- poskytovatelé služeb, které zapojujeme v souvislosti se vztahy vyžadujícími zpracování smluvních  

 dat. 

 

 

Budou data předána do třetí země nebo mezinárodní organizaci? 

Předání dat orgánům ve státech mimo Evropskou unii (do tzv. třetích zemí) bude prováděno v rozsahu 

- ve kterém je to vyžadováno pro plnění smluvního vztahu (jako například objednávka přepravy), 

- ve kterém je to vyžadováno zákonem (jako například povinné reportování podle daňového práva)  

 nebo 

- pokud jste nám poskytli souhlas. 

Navíc je předávání dat orgánům třetích zemí předpokládáno v následujících případech: 

- V případě nutnosti v individuálních případech mohou být Vaše osobní data předána poskytovateli 

IT služeb ve třetí zemi, aby se zajistilo, že IT oddělení společnosti zůstane operativní (v provozu), 

při dodržení úrovně Evropských pravidel ochrany dat. 

- Se souhlasem datového subjektu nebo jako důsledek zákonných ustanovení ohledně kontroly 

praní špinavých peněž, financování terorismu a jiných trestných činů a v rámci vyvažování zájmů 

budou osobní data (jako například data prokazující totožnost) předávána v individuálních 

případech, při dodržení úrovně Evropských pravidel ochrany dat. 
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Jak dlouho budou moje data uchovávána? 

Zpracováváme a uchováváme Vaše osobní data tak dlouho, jak je to nutné pro plnění našich 

smluvních a zákonných závazků. 

Nejsou-li data již více požadována pro plnění smluvních a zákonných závazků, pak budou pravidelně 

vymazávána, pakliže  - dočasně – není nutné budoucí zpracování pro následující účely: 

- Dodržování závazků uchování podle obchodního nebo daňového práva může např. vyplývat z  

- německého obchodního zákoníku (KWG), německého daňového zákoníku (AO) a německého 

zákona o praní špinavých peněz (GwG). Lhůty pro uchování nebo dokumentování v nich 

specifikované činí zpravidla 2 až 10 roků. 

- Uchování dokladů podle zákonných ustanovení ohledně promlčecí doby. Podle § 195 a násl. 

německého občanského zákoníku (BGB) činí tato promlčecí doba až 30 let, běžná promlčecí doba 

činí 3 roky. 

 

 

 

Jaká jsou moje práva, co se týče ochrany dat? 

Každý datový subjekt má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na rektifikaci 

(opravu) podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení 

zpracování podle článku 18 GDPR, právo na protest podle článku 21 GDPR and právo na 

přenositelnost dat podle článku 20 GDPR. 

Co se týče práva na získávání informací a práva na výmaz, jsou aplikována omezení § 34 a 35 

nového BDSG. Navíc existuje právo obrátit se na kompetentní úřad pro dozor nad ochranou dat 

(článek 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG). 

Souhlas, který jste nám poskytli pro zpracování dat, můžete odvolit kdykoliv s tím, že budeme 

řádně informováni. Rovněž se to týká odvolání prohlášení o souhlasu, které jste nám poskytli 

před datem účinnosti GDPR, tj. před 25. květnem 2018. Mějte prosím na zřeteli, že toto odvolání 

bude platné pouze pro budoucnost. Netýká se zpracování, které proběhlo před odvoláním. 
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Jsem povinen data poskytnout? 

V rámci našeho obchodního vztahu jste povinen poskytnout ta osobní data, která jsou 

vyžadována pro zahájení, pěstování a ukončení obchodního vztahu a pro dodržování s tím 

spojených smluvních povinností nebo takových, které nám ukládá zákon.  Bez těchto dat 

nebudeme zpravidla schopni s Vámi uzavřít smlouvu, provádět plnění dle takové smlouvy nebo ji 

ukončit. 

V jakém rozsahu bude rozhodování automatizováno? 

V zásadě nevyužíváme plně automatizované rozhodovací procesy podle článku 22 GDPR za 

účelem vytváření, pěstování nebo ukončení obchodního vztahu. V případě, že bychom měli 

takových procesů využívat v individuálních případech (například pro zlepšení našich produktů 

nebo služeb), budeme Vás o tom informovat, i o Vašich právech v tomto ohledu samostatně, je-li 

to požadováno zákonem. 

 

 

 

Bude se provádět profilování (profiling)? 

Vaše data budou částečně zpracována automaticky s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty 

(profilování). Např. budeme využívat profilování v následujících příkladech: 

- Používáme analytické nástroje, abychom Vás cíleně informovali o našich produktech a službách. 

To umožňuje komunikaci podle potřeby a rovněž propagaci včetně průzkumu trhu a veřejného 

mínění. 

- V souvislosti s hodnocením Vaší bonity používáme skórování (scoring). Pomocí tohoto nástroje je 

vypočítána pravděpodobnost toho, zda zákazník splní své platební závazky. Skórování je založeno 

na osvědčené a uznávané matematicko-statistické metodě. Výsledný počet bodů (score) nám 

pomůže při rozhodování v souvislosti s prodejem produktů a stane se součástí kontinuálního řízení 

rizik. 
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Informace o Vašem právu protestu podle článku 21 GDPR 
 

 

 

Právo protestu založené na individuálních případech 

Máto právo protestu na základě Vaší specifické situace kdykoliv během zpracování osobních údajů, 

které se Vás týkají, přičemž toto právo se zakládá na článku 6 odstavec 1 písm. e) GDPR (zpracování 

dat ve veřejném zájmu) a na článku 6 odstavec 1 písm. f) GDPR (zpracování dat v rámci vyvažování 

zájmů); rovněž se to týká profilování, jak je definováno v článku 4 bod 4 GDPR založeném na tomto 

ustanovení. 

Pokud podáváte protest, již nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pakliže k takovému 

zpracování nebudeme mít závažné oprávněné důvody, které by převyšovaly Vaše zájmy, práva a 

svobody. To se bude obzvláště týkat případu, kdy je zpracování vyžadováno pro prosazování, 

uplatňování nebo obranu zákonných práv. 

Příjemce protestu 

Protest je možné podat neformálně s uvedením Vašeho jména, adresy a data narození a, pokud 

možno, jej adresovat na: 

 

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG 

Hellinger Straße 1 

97486 Königsberg/Bayern (Bavorsko) 

Právní zástupce Konstantin Malakas 

Datenschutz@fraenkische.de 
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