
 

 

Informace pro naše komunikační partnery podle čl. 13 GDPR 
 
 

1. Správce 
 

Za zpracování osobních údajů je jako správce odpovědná společnost F.X. MEILLER Slaný 
s.r.o. Kontaktní údaje najdete v www.meiller.com/cz/impresum 

 
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 
Je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů . 
V rámci skupiny F.X. MEILLER Group je jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních 
údajů. V případě dalších otázek se prosím obracejte na: 

 
Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG 
Beauftragter für Datenschutz (E-Mail: privacy@meiller.com ) 
Ambossstraße 4 
80997 München 

 
3. Účely zpracování a právní titul 

 
Osobní údaje jsou využívány pro komunikaci s Vámi. Zpravidla se zde jedná o plnění smlouvy, 
tj. zodpovězení Vašich poptávek. 

 
Právním titulem pro zpracování osobních údajů je do 24.5.2018 ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , od 25. května 2018 je to 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 
4. Druhy údajů a dotčené osoby (subjekty údajů) 

 
 

Zpracovávají se tyto osobní údaje: 
 

Jména a kontaktní údaje, (u e-mailu jsou technicky nutné: adresy serveru a IP adresy) 
jakož i veškeré informace, které nám sdělíte, resp. které jsou nutné k plnění. 

 
Dotčené fyzické osoby (subjekty údajů) jsou: 

 
Vy jako náš komunikační partner, další příjemci resp. další osoby, o kterých s Vámi 
komunikujeme. 

 
5. Zpracování při oprávněném zájmu 

 
Probíhá zpracování v oprávněném zájmu správce, abychom ochránili naše systémy 

(„Junk-/ Spam-filtr ) 

http://www.meiller.com/cz/impresum
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6. Příjemce 

 
Při e-mailové komunikaci získávají všechny servery, využívané pro přenos zpráv, minimálně 
informace o odesílateli a příjemci. Obsah tehdy, pokud není zašifrován. 

 
Kromě toho údaje obdrží všechny osoby, které také obdrží tento e-mail (pole „komu/AN“ a 
„kopie/CC“) 

 
7. Třetí země 

 
Při e-mailové komunikaci nemůže být zaručeno, že údaje zůstanou v rámci EU. Způsobem 
fungování internetu je popř. technicky možné, že e-mail na cestě od nás 

 
k Vám nebo obráceně půjde přes server v třetí zemi (mimo EU). Tomu se také nedá zabránit. 

 
8. Doba uchovávání 

 
Komunikace s Vámi se u nás archivuje 10 let (povinnost archivace podle českého občanského 
zákoníku, a zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty). Poté jsou Vaše 
osobní údaje a komunikační data smazány. 

 
9. Právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost osobních údajů 

 
Můžete u nás kdykoliv získat informaci o Vašich u nás uložených osobních údajích . Rovněž 
tak Vaše údaje opravíme, pokud jsou nesprávné. Prosím sdělte nám to a použijte k tomu 
kontaktní údaje v www.meiller.com/cz/impresum. Prosím vezměte na vědomí , že jsme ze 
zákona povinni Vaše data zpracovávat , a proto Vám nemůžeme provést ani omezení 
zpracování ani výmaz. 

 
Informaci rádi poskytneme i elektronicky, čímž zaručujeme Vaše právo na přenositelnost dat. 

 
10. Souhlas 

 
Neprovádíme žádnou reklamu, proto také nepotřebujeme žádný souhlas. Rovněž 
nesestavujeme žádné osobní profily. 

 
11. Právo na stížnost 

 
Pokud nejste spokojeni, tak to prosím sdělte na kontaktní údaje pověřence pro ochranu 
osobních údajů . Prosím využijte je také, pokud narazíte na porušení ochrany osobních údajů 
. Děkujeme! 

 
Zásadně také máte právo stěžovat si ohledně zpracování Vašich osobních údajů u 
dozorového úřadu. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým v České republice je: 

http://www.meiller.com/cz/impresum


 

 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
Česká republika 
E-mail: posta@uoou.cz 
Internet: https://www.uoou.cz 

 
12. Poskytnutí Vašich údajů 

 
Vaše osobní údaje nám poskytujete přímo Vy. Zodpovězení Vaší poptávky je možné jen 
tehdy, pokud zpracováváme Vaše údaje . Prosím ohlaste nám, pokud si něco nepřejete. 
Děkujeme! 

 
13. Automatizované rozhodnutí 

 
Vezměte prosím na vědomí , že pro ochranu našich dat používáme tzv. antispamový filtr 
(Spam-filtr) nebo tzv. filtr nevyžádané pošty (Junk-filtr). Přitom se pro třídění nevyžádaných 
e-mailů používají údaje o odesílateli, čas, obsah, soubor znaků a původ. Pokud máte za to , že 
Vaše e-maily nepřicházejí nebo pokud jsou odmítnuty, ohlaste se nám prosím přes jiný 
komunikační kanál (telefon nebo dopis, naše kontaktní údaje najdete v 
www.meiller.com/cz/impresum). 
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