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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Děkujeme Vám, že jste navštívili tyto internetové stránky („Internetové stránky“), které Vám
přináší společnost Hempel A/S („Hempel“). Tyto zásady ochrany osobních údajů Vám sdělují,
jakým způsobem získáváme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje, které nám poskytujete,
např. jako návštěvník Internetových stránek, zákazník nebo dodavatel. Pokud se ucházíte o jedno
z našich volných pracovních míst zveřejněných na Internetových stránkách, během procesu
podávání žádosti budou poskytnuty konkrétní informace o osobních údajích.

1. ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME
1.1 Společnost Hempel o Vás získává údaje během používání Internetových stránek a/nebo když
nás kontaktujete, a to jak emailem, telefonem, poštou či jinak. Nejčastěji jsou údaje získávány
když vyplňujete a podáváte on-line formuláře (např. formulář „kontaktujte nás“), přihlašujete se
k odběru reklamních materiálů či novinek a když poskytujete údaje společnosti Hempel, když vás
osloví jako současného nebo potencionálního zákazníka/dodavatele nebo jako kontaktní osobu
takového zákazníka/dodavatele.
1.2 Údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu sídla, název pracovní pozice, telefonní číslo a
emailovou adresu a údaje o službách nebo výrobcích, o jejichž poskytnutí jste vy nebo vaše
organizace požádali nebo nám doručíte. Od zákazníků a dodavatelů bude společnost Hempel
v dalším průběhu vyžadovat fakturační údaje, jako jsou DIČ, společně s údaji o průběhu
prodeje/koupě.
1.3 Společnost Hempel může používat „cookies“, aby získal informace o návštěvnosti
Internetových stránek z vaší IP adresy.
1.4 Společnost Hempel může získat další údaje v průběhu obchodního vztahu s vámi nebo s vaší
organizací, pro kterou pracujete a může vám oznámit jiným způsobem než těmito zásadami
ochrany osobních údajů možné zpracování osobních údajů.

2. JAK POUŽÍVÁME ÚDAJE
2.1 Společnost Hempel používá osobní údaje, které získala z Internetových stránek k tomu, aby
vám poskytla služby, o které jste požádali, tj. zaslala vám reklamní materiály, novinky či
odpověděla na vaše dotazy položené prostřednictvím kontaktního formuláře. Společnost Hempel
také používá osobní údaje k zasílání reklamních materiálu a novinek, pokud tyto údaje získala
v rámci kampaní, výstav či byla o jejich zasílání požádána jiným způsobem.
2.2 Společnost Hempel používá údaje o zákaznících a dodavatelích a o vás jako kontaktních
osobách za účelem poskytnutí služby nebo výrobků, které vaše organizace od nás objednala
nebo nám dodá jako dodavatel. Společnost Hempel občas použije takové údaje včetně údajů o
potencionálních zákaznících za účelem nabídky jiných výrobků nebo služeb, k tomu, aby zaslala
zákazníkům dotazník spokojenosti nebo aby založila nový obchodní vztah s vámi nebo s vaší
organizací.

2.3 Společnost Hempel bude sdělovat osobní údaje příslušným spřízněným osobám v rámci
skupiny Hempel pro vnitřní administrativní procesy. Takové sdělování osobních údajů se děje
např. tehdy, pokud je to nezbytné pro výrobu nebo dodávku objednaného zboží nebo služeb,
když společnost Hempel vykonává reklamní činnosti ve prospěch jiné společnosti Hempel či v
případě, kdy je to nezbytné k zajištění podpory od interního oddělení IT podpory Hempel.
2.4 Společnost Hempel bude poskytovat osobní údaje třetím stranám tam, kde to připadá v úvahu
s ohledem na zvláštní služby. Většinou se bude jednat o případy, kdy jsou reklamní služby nebo
průzkumy spokojenosti zajišťovány externí agenturou, v rámci poskytování nezbytných IT služeb
jako je data hosting nebo kdy je dodání zboží zajišťováno externí přepravní společností.
2.5 Pro výše uvedené účely mohou být osobní údaje zaslány do zemí mimo Evropský
hospodářský prostor („EHP“), což se nepovažuje za dostatečnou úroveň ochrany vašich
osobních údajů. Společnost Hempel však uzavřela dohody se společnostmi skupiny nebo
dodavateli mimo EHP, které zajišťují, aby tyto strany s osobními údaji zacházely způsobem, který
je v souladu s evropskými zákony o ochraně údajů a respektuje je.

3. POUŽÍVÁNÍ COOKIES
3.1 Společnost Hempel zaznamenává, jakým způsobem se pohybujete po Internetových stránkách,
takže společnost Hempel může být chytřejší, pokud jde o používání Internetových stránek. Tyto údaje
jsou používány pouze k tomu, aby se vylepšil obsah Internetových stránek a jejich funkce a společnost
Hempel je získává pomocí souboru nazvaného „cookies“. Cookie je textový soubor, který je odeslán do
vašeho prohlížeče z našich Internetových stránek a uložen do vašeho počítače, telefonu nebo jiného
zařízení, které používáte k přístupu na internet. Cookies mají mnoho využití, ale v zásadě jsou
využívány k ukládání údajů o vaší činnosti na internetu.
3.2 Kromě vlastních cookies společnosti Hempel společnost Hempel spolupracuje s renomovanými
společnostmi, aby jí pomohly lépe zanalyzovat, jakým způsobem jsou Internetové stránky používány a
optimalizovat tak, aby Internetové stránky poskytovaly co nejlepší zkušenost. Společnost Hempel za
tímto účelem používá Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google, Inc. Google
Analytics používá cookies k tomu, aby nám pomohla analyzovat, jak uživatelé používají naše
Internetové stránky. Google bude tyto údaje používat za účelem zjišťování používání Internetových
stránek, sestavování zpráv o aktivitě na Internetových stránkách a poskytování dalších služeb
souvisejících s aktivitou na Internetových stránkách a používáním internetu. Můžete se odhlásit
z Google Analytics na stránkách http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
3.3 Cookies se samy vymažou po několika měsících, co nebyly používány (může se lišit), ale
automaticky se obnoví, pokud opětovně navštívíte Internetové stránky.
3.4 Můžete si nastavit ve vašem prohlížeči, aby kontroloval a mazal cookies, které byly umístěny na váš
počítač. Vezměte prosím v úvahu, že pokud nastavíte ve vašem prohlížeči, aby mazal cookies,
nebudete moci používat všechny funkce Internetových stránek.

4. PRÁVNÍ RÁMEC PRO UŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Společnost Hempel zpracovává vaše osobní údaje s vaším souhlasem, pokud jste se přihlásili k
odběru reklamních materiálů a novinek, který obvykle poskytujete v online formulářích na našich
Internetových stránkách nebo v kampaních. Souhlas se zasíláním reklamních materiálů nebo novinek

můžete kdykoli odvolat. To bude obvykle možné ve funkci odhlášení v zápatí marketingových e-mailů.
Jinak se můžete vždy odhlásit zasláním emailu na: unsubscribe@hempel.com.
4.2 Pokud je to povoleno, může společnost Hempel také zasílat reklamní materiály průzkumy
spokojenosti zákazníků nebo vás kontaktovat za účelem navázání nebo pokračování obchodního
vztahu s organizací, pro kterou pracujete. Společnost Hempel bude zpracovávat vaše osobní údaje,
pouze pokud se bude domnívat, že je to legitimní, a vaše základní práva takový zájem nepřevyšují,
např. pokud jste kontaktní osobou u našeho zákazníka nebo potenciálního zákazníka a společnost
Hempel věří, že komunikace je relevantní pro organizaci, pro kterou pracujete.
4.3 Společnost Hempel zpracovává vaše osobní údaje, pokud jste zákazníkem nebo dodavatelem, když
je to nutné k plnění smlouvy, kterou s vámi společnost Hempel uzavřela. Pokud jste kontaktní osobou
u našeho zákazníka / dodavatele, společnost Hempel obvykle za účelem plnění takové smlouvy také
zpracovává vaše osobní údaje. Společnost Hempel nevyžaduje váš souhlas se zpracováním osobních
údajů, pokud je to nezbytné pro vedení takového vztahu se zákazníkem. Společnost Hempel se
domnívá, že tento způsob zpracování osobních údajů vás neznevýhodňuje.
4.4 Zpracování fakturačních údajů, jako je DIČ a historie koupě/dodávky je nezbytné pro řádné plnění
právních povinností týkajících se daní a vedení účetnictví atd.
4.5 S používáním cookies souhlasíte tím, že pokračujete v používání Internetových stránek.

5. ZABEZPEČENÍ
5.1 Společnost Hempel zavedla vhodná organizační a technická bezpečnostní opatření k ochraně
vašich osobních údajů. Společnost Hempel ukládá osobní údaje na serverech umístěných v
zabezpečených zařízeních a naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vyhodnocována. Vaše osobní
údaje jsou mimo jiné chráněny antivirovým softwarem a bránami firewall.
5.2 K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří to potřebují pro práci a
společnost Hempel zajišťuje, že případní externí poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k osobním
údajům, podléhají přísným povinnostem mlčenlivosti.
5.3 Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Ačkoli se společnost Hempel snaží
chránit vaše data, jakmile jsou přijata, nemůže zaručit bezpečnost vašich dat přenášených přes internet,
např. prostřednictvím těchto Internetových stránek. Jakýkoli přenos je tedy na vaše vlastní riziko.

6. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY
6.1 Společnost Hempel může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky, o kterých se domnívá, že
by mohly být pro vás užitečné. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Hempel neodpovídá za obsah
těchto stránek nebo způsob ochrany takových internetových stránek. Společnost Hempel doporučuje
svým uživatelům, aby poté, co opustí tyto Internetové stránky, si přečetli zásady ochrany osobních údajů
internetových stránek, které získávají jejich osobní údaje.

7. VAŠE PRÁVA
7.1 Společnost Hempel nebude uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, než je nutné ke splnění
účelu, k jakému jsou údaje poskytnuty.

7.2 Máte právo si kdykoliv vyžádat kopii osobních údajů, které o vás společnost Hempel uchovává nebo
namítat zpracovávání takových osobních údajů.
7.3 Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete využít jakékoliv vaše
výše uvedené právo, odešlete prosím email na adresu: gdpr@hempel.com.
Nebo napište na:
HLAVNÍ KANCELÁŘ
Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Bohunická 133/50
619 00 Brno
Mapa

8. ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Společnost Hempel může kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Jakákoliv nová
verze bude k dispozici na těchto Internetových stránkách.

