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1.  Zpracování vašich osobních údajů v rámci skupiny SCHMOLZ 

+ BICKENBACH  

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů podle 

zákonů o ochraně osobních údajů je SCHMOLZ + BICKENBACH 
s.r.o. (dále jen „S + B").  

2.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na ad-
rese dpo@schmolz-bickenbach.com. 

3.  Účel zpracování a právní základ 

3.1. Kontrola přístupu a protipožární ochrana 

Zpracováváme osobní údaje shromážděné při přihlašování podle čl. 

6 (1) (f) GDPR, přičemž našimi oprávněnými zájmy je kontrola pří-

stupu a protipožární ochrana.  

3.2. Logistika 

Pro účely optimalizace našich místních systémů a procesů jsou 

zpracovávány údaje o řidičích a jejich vozidlech související s jejich 

trasami a náklady. Právním základem pro zpracování těchto údajů 

je čl. 6(1) (f) GDPR. Naším oprávněným zájmem při zpracování 

těchto údajů je řízení a zdokonalování logistických operací v našich 
provozech.  

4.  Příjemci vašich osobních údajů 

4.1. Shromážděné osobní údaje nebudou předány třetí straně a 

zvláště mimo EU/Evropský hospodářský prostor. 

4.2. Pokud je to nutné z logistických důvodů, některé údaje jsou pře-
dávány skladům, výrobcům a kupujícím.  

Kromě toho nejsou osobní údaje poskytovány třetím stranám. Vý-

jimku představují pouze případy, kdy to vyžaduje zákon a přede-

vším příslušné úřady. 

5.  Ukládání vašich osobních údajů 

5.1. Osobní údaje ukládáme pouze na tak dlouho, jak to vyžaduje 

jejich zpracování, dále po dobu uchování stanovenou zákonem 

anebo jestliže musí být uchovány z jiných zákonných důvodů, pře-

devším pro účely právní obhajoby. 

6.  Vaše práva týkající se osobních údajů 

6.1. Práva jednotlivců, na něž může mít vliv zpracování údajů (sub-

jektů údajů) jsou uvedena v čl. 15-23 GDPR. Tato práva zahrnují 

právo na přístup k osobním údajům zpracovávaných správcem, 

právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a 

právo na přenositelnost údajů. 

6.2. V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje zpracovávány na základě 

souhlasu, mají subjekty údajů právo kdykoli svůj souhlas odvolat, a 
to s budoucí účinností. 

6.3. Subjekt údajů má dále právo vznést námitku týkající se zpraco-

vání jeho osobních údajů dozorovému úřadu. S veškerými dotazy 

a/nebo obavami se laskavě obraťte na pověřence pro ochranu 

osobních údajů na dpo@schmolz-bickenbach.com. 

6.4. Právo vznést námitku: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje 

na základě oprávněných zájmů nebo ve veřejném zájmu, máte jako 

subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich 
údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. 

Poskytnutí vašich výše uvedených osobních údajů je nutné v rámci 

obchodních vztahů nebo je vyžaduje přístup na internetové stránky. 

Bez těchto údajů nemůžeme poskytovat služby - přinejmenším v 

celé šíři - anebo nemůžeme umožnit přístup na webové stránky. V 

souvislosti s vašimi osobními údaji nejsou prováděna automatizo-
vaná rozhodnutí. 


