Prohlášení o ochraně
údajů

Prohlášení o ochraně údajů
Naše webové stránky jsou provozovány podle následujících zásad:
Jsme povinni dodržovat právní ustanovení o ochraně údajů a vždy usilujeme o realizování zásady
vyhýbat se údajům a tyto minimalizovat.

1 Jméno a adresa odpovědné osoby a osoby pověřené ochranou údajů
a) Odpovědná osoba
Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně údajů a dalších národních právních
předpisů o ochraně údajů členských států Evropské unie a dalších předpisů o ochraně údajů je:
Jifeng Automotive Interior GmbH
Steigweg 24
97318 Kitzingen
Tel: 09321 / 268 4000
Email: compliance@jifeng-automotive.com
www.jifeng-automotive.com
b) Osoba pověřená ochranou dat
Osoba pověřená ochranou dat odpovědné osoby je:
Lisa Scheblein
SiDIT GmbH
Unterdürrbacher Str. 8
97070 Würzburg
E.MEmail: info@sidit.de

2 Vysvětlení pojmů
Toto prohlášení o ochraně údajů respektuje principy jasnosti a transparentnosti. Pokud by i přesto
vyvstaly nejasnosti k používání různých termínů, příslušné definice naleznete zde.

3 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje, například vaše příjmení a jméno, e-mailová adresa a adresa IP, zpracováváme
pouze tehdy, pokud k tomuto existuje právní základ. Podle obecného nařízení o ochraně údajů jsou
zohledňována zejména tato ustanovení:






GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a: Osoba poskytující údaje udělila souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je osoba poskytující údaje, nebo pro provádění předsmluvních opatření,
která jsou prováděna na žádost osoby poskytující údaje.
GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c: Zpracování je nezbytné pro splnění některé zákonné
povinnosti, která se vztahuje na odpovědnou osobu.
GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. d: Zpracování je nutné k ochraně životně důležitých zájmů
osoby poskytující údaje nebo jiné fyzické osoby.
GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. e: Zpracování je nezbytné pro zabezpečení úkolu, který je
veřejným zájmem nebo je vykonáván veřejnou mocí, kterou je odpovědná osoba povinná
plnit.
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GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f: Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů
odpovědné společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažují zájmy nebo
základní práva a svobody osoby poskytující údaje, která podléhá ochraně osobních údajů,
zejména pokud je subjektem údajů dítě.

V příslušných bodech tohoto prohlášení o ochraně údajů však vždy upozorňujeme na právní základ,
na základě kterého jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

4 Postupování osobních údajů
Rovněž v případě postupování osobních údajů se jedná o zpracovávání ve smyslu předchozího
bodu 3. Zde však považujeme za důležité poskytnout informace k tématu postupování osobních
údajů třetím stranám. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu
jsme velmi opatrní, obzvláště pokud se jedná o poskytování vašich údajů třetím stranám.
Proto jsou údaje třetím stranám poskytovány pouze v případě, pokud pro zpracování existuje právní
základ. Osobní údaje například předáváme lidem nebo společnostem, které pro nás pracují jako
smluvní zpracovatelé v souladu s čl. 28 GDPR. Smluvní zpracovatel je jakákoli osoba, kterou jsme
pověřili zpracováváním osobních údajů - zejména v instruktážním a kontrolním vztahu.
V souladu s ustanoveními GDPR uzavíráme s každým z našich smluvních zpracovatelů smlouvu z
důvodu jejich zavázání k dodržování předpisů o ochraně údajů, jejíž cílem zaručení komplexní
ochrany vašich údajů.

5 Doba ukládání a mazání
Vaše osobní údaje smažeme, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány
nebo jinak zpracovávány, pokud zpracování není nutné k výkonu práva na svobodu projevu a
informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo vymáhání, dále pak k
výkonu nebo obraně právních nároků.

6 Šifrování SSL
Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů
šifrování SSL, například pro poptávky, které nám zašlete jako provozovatel webových stránek.
Šifrované připojení můžete rozpoznat podle toho, že se řádek adresy prohlížeče mění z "http: //" na
"https: //", dále pak podle symbolu zámku v řádku svého prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, data, která nám poskytnete, nemohou číst třetí strany.

7 Soubory cookie
Na našem webu používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové balíčky, které jsou
automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a jsou ukládány v koncovém zařízení při návštěvě našich
webových stránek. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací ve spojení s příslušným
použitým koncovým zařízením.
Při používání souborů cookie se rozlišuje mezi technicky nezbytnými soubory cookie a „ostatními“
soubory cookie. Technicky nezbytné soubory cookie jsou poskytovány, pokud jsou naprosto
nezbytné pro poskytování vámi výslovně vyžádané služby některé informační společnosti.
a) Relační soubory cookie
Abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky, používáme tzv. relační soubory cookie (např.
výběr jazyka a písma, nákupní košík atd.). Tyto relační soubory cookie spadají do kategorie
technicky nezbytných souborů cookie a po opuštění našeho webu jsou automaticky smazány.

. Právní základ pro soubory cookies vyplývá ze zákonného povolení GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1,
písm. c).

8 Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jejich druh a účel použití
a) Při návštěvě webových stránek
Při načtení našich webových stránek prohlížeč používaný ve vašem zařízení automaticky odešle
informace serveru na našich webových stránkách. Tyto informace jsou dočasně uloženy v souboru
logfile. Následující informace jsou zaznamenávány a ukládány bez vašeho přičinění až do jejich
automatického odstranění:
•
•
•
•
•

IP adresa dotazujícího se počítače
datum a čas přístupu
název hostitele přistupujícího počítače
webové stránky, ze kterých se provádí přístup (URL referera)
použitý prohlížeč, případně operační systém vašeho počítače a jméno vašeho
poskytovatele přístupu

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:
•
•
•
•
•

zajištění plynulého připojení k webovým stránkám
zajištění pohodlného používání našich webových stránek
vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
analýzu chyb
pro další administrativní účely

Údaje, které umožňují vyvodit závěry o vaší osobě, například IP adresa, jsou nejpozději po 7 dnech
mazány. Pokud budou tato data ukládána i po tomto období, provádí se jejich pseudonymizace, aby
je již nebylo možné přiřadit.
Právní základ pro zpracovávání údajů je GDPR čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f. Náš oprávněný zájem
vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Získané údaje v žádném případě
nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vaší osobně.
b) Kontaktní formulář / e-mailový kontakt
Na našich webových stránkách je vám k dispozici formulář, který vám umožňuje s námi kdykoli
navázat kontakt. Při použití kontaktního formuláře, je nutné zadat jméno z důvodu oslovení a
platnou e-mailovou adresu k navázání kontaktu, abychom věděli, od koho žádost pochází, a mohli ji
také zpracovat.
Pokud pro své dotazy využijete kontaktní formulář, vaše údaje z dotazovacího formuláře včetně
kontaktních údajů, které zde uvedete, a vaší IP adresy, budou zpracovávány v souladu s čl. 6, odst.
1, věta 1, písm. b a f GDPR za účelem provádění předsmluvních opatření, která budou probíhat na
základě vaší poptávky, nebo za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, konkrétně k provádění
našich obchodních činností.
Místo toho nám také můžete poslat e-mail s využitím e-mailové adresy, která je uvedená na našem
webu. Z důvodu dalšího zpracování vaší zprávy tomto případě, v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm.
b a f, ukládáme a zpracováváme vaši e-mailovou adresu a informace,
S. které v e-mailu uvedete.
Poptávky a související údaje budou nejpozději 3 měsíce po jejich obdržení mazány, pokud nebudou
nutné pro jiný smluvní vztah.

9 Práva osoby poskytující údaje
Osoba poskytující údaje má následující práva:

a) Informace
Podle čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které
zpracováváme. Toto právo na informace zahrnuje informace o
 účelech zpracování
 kategoriích osobních údajů
 příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny
 plánovaném období uložení nebo alespoň kritériích stanovených pro dobu uložení
 existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo odvolání
 existenci práva na podání stížnosti orgánu dozoru
 původu vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od nás
 existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, příp. věrohodné informace k
detailům
b) Oprava
Podle čl. 16 GDPR máte právo na neprodlenou opravu nesprávných nebo neúplně uložených
osobních údajů.
c) Mazání
V souladu s čl. 17 GDPR máte právo žádat okamžité vymazání vašich osobních údajů, pokud není
nutné další zpracování z některého z následujících důvodů:
 osobní údaje budou i nadále nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány
 pro výkon práva na svobodu projevu a informací
 plnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování v souladu s právem Evropské unie
nebo členských států, kterým podléhá odpovědná společnost, nebo vykonávání úkolu, který
je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byla pověřena odpovědná osoba
 z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s GDPR čl. 9, odst. 2, písm.
h a i, dále pak GDPR čl. 9 odst. 3
 pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu
nebo pro statistické účely v souladu s GDPR čl. 89, odst. 1, pokud právo uvedené v bodě a)
pravděpodobně znemožní nebo závažně zhorší dosažení cílů tohoto zpracování.
 pro uplatnění, provádění nebo hájení právních nároků.
d) Omezení zpracování
Podle čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů z jednoho z
následujících důvodů:
 Při zpochybnění správnosti vašich osobních údajů.
 Pokud je zpracování nezákonné a vy odmítnete smazání osobních údajů.
 Pokud již osobní údaje pro účely zpracování nebudeme potřebovat, ale vy je budete
potřebovat pro uplatnění, provádění nebo hájení právních nároků.
 Pokud vznesete nesouhlas se zpracováním údajů podle GDPR čl. 21 odst. 1.
e) Poskytnutí informací
Pokud jste požádali o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení zpracování v
souladu s GDPR čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, budeme informovat všechny příjemce, kterým byly
vaše osobní údaje sděleny, výjimkou je, pokud by se to ukázalo jako nemožné nebo by to bylo
spojeno s nepřiměřeným úsilím. O sdělení těchto příjemců nás můžete požádat.

f) Sdělování
Své osobní údaje, které jste nám poskytli, máte právo od nás obdržet ve strukturovaném, běžném a
strojově čitelném formátu.
Máte také právo požádat o předání těchto údajů třetí straně za předpokladu, že zpracování bylo
provedeno automatizovanými procesy a na základě souhlasu v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1, věta 1
písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a nebo na zakázku podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b.
g) Odvolání
Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas, který nám byl udělen. Zrušení
souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracovávání prováděného na základě souhlasu do okamžiku
odvolání. Z důvodu vámi zrušeného souhlasu již v budoucnu nebudeme pokračovat ve zpracování
dat.
h) Stížnost
Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že
zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.
i) Námitka
Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s GDPR čl. 6,
odst. 1, věta 1, písm. f, máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu
s GDPR článkem 21, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace nebo je-li
námitka směřována proti přímé reklamě. Pokud se jedná o námitku proti přímé reklamně, máte
obecně právo vznést námitku, kterou budeme implementovat, aniž bychom požadovali uvedení
zvláštní situace. Pokud budete chtít uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, stačí nám poslat email na compliance@jifeng-automotive.com
j) Automatizované rozhodování včetně profilování v jednotlivých případech
Máte právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování včetně profilování -, které na vás vyvíjí právní účinek nebo vás podobným způsobem významně
omezuje. To neplatí, pokud je rozhodnutí
i.
ii.
iii.

nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi
povoleno zákonem Evropské unie nebo členských států, kterým podléháme, a tyto právní
předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů
učiněno s vaším výslovným souhlasem

Tato rozhodnutí však nemohou být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle GDPR
čl. 9 odst. 1, pokud neplatí GDPR čl. 9, odst. 2, písm. a nebo g a pokud nebyla přijata vhodná
opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů.
Pokud jde o případy uvedené v bodech i) a iii), přijímáme vhodná opatření k ochraně vašich práv,
svobod a oprávněných zájmů, kam patří přinejmenším právo přimět někoho z naší strany k zákroku,
vyjádření vlastního stanoviska a napadnutí rozhodnutí.

10 Změny v prohlášení o ochraně údajů
Pokud změníme prohlášení o ochraně údajů, bude to výslovně uvedené na webových stránkách.
Stav k 31. 1. 2020

