Informace pro dodavatele o zpracování a ochraně osobních údajů
(dále jen „Informace“)

Vážení dodavatelé,
Informace níže vysvětlují, jak společnost Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., IČO: 264 38 356,
se sídlem U Panasonicu 266, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17547 (dále také „PASCZ“), jakožto správce osobních
údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji, které zpracovává v souvislosti se spoluprací s Vámi. Informace
rovněž popisují, jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány, a okolnosti, za kterých bychom je mohli
poskytnout třetí straně.
1) Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování, příjemci a
zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na základě platného právního základu. Proto zpracujeme Vaše
osobní údaje pouze tehdy, když je zpracování nezbytné pro:
I. plnění našich smluvních závazků vůči Vám
II. splnění našich právních nebo regulačních povinností
III. k ochraně Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby
IV. ochranu našich oprávněných zájmů, případně oprávněných zájmů třetích stran.
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu pro konkrétní účely zpracování.
a)

Navázání spolupráce
V případě, že PASCZ projevila zájem o Vaše výrobky/služby, zasílá PASCZ dotazník, kterým
získává základní informace pro navázání obchodní spolupráce.
PASCZ požaduje sdělení informací o kontaktu, který může být osobních údajem. Pokud je dodavatel
fyzickou osobou, dochází ke zpracování jeho osobních údajů (zejména identifikační a kontaktní
údaje, včetně údaje o bankovním spojení) za účelem uzavírání smlouvy, resp. jednání za účelem
uzavření smlouvy.
V případě, že nedojde k zahájení spolupráce, PASCZ získané osobní údaje maže/anonymizuje bez
zbytečného odkladu, poté co je rozhodnuto, že spolupráce nebude zahájena.

b)

Spolupráce dodavatele s PASCZ
Základ zpracování:
V případě, že dojde k navázání spolupráce, stane se dodavatel registrovaným dodavatelem v rámci
dodavatelského programu PASCZ. K vedení dodavatelské databáze je využíván systém SAP.
PASCZ tak zpracovává osobní údaje z titulu plnění smlouvy (v případě, že dojde k uzavření smlouvy,
byť ústní).
O rozhodnutí o zařazení do dodavatelské databáze je dodavatel informován a má právo kdykoli
vyzvat PASCZ, aby jej z této evidence vyřadila, resp. PASCZ může, dle svého rozhodnutí, ukončit
účast dodavatele v rámci dodavatelského programu PASCZ.
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Vaše osobní údaje zpracováváme primárně za účelem uzavření a realizace závazků z uzavřených
smluv. K tomu potřebujeme jméno, příjmení, IČO, DIČ, sídlo, kontaktní údaje (telefonní číslo a email), číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, informace z komunikace s Vámi, informace o
plnění smlouvy, informace o autorských právech, disponujete-li takovými právy v souvislosti se
smlouvou a další údaje dle povahy příslušné smlouvy. Vyžadovány mohou být i reference.
Není-li níže stanoveno jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vaší účasti
v dodavatelském programu PASCZ.
Účetnictví a archivace dokumentů
Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění
daňových povinností (event. pro účely archivace). Standardní doba zpracování je 5 let od konce
účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to dokonce 10 let od konce
zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Autorská práva
V případě, že v rámci spolupráce dodavatele s PASCZ vznikne (či je poskytnuto) autorské dílo (resp.
jinak obdobně chráněný statek, dále jen „Chráněný statek“) eviduje PASCZ informace o
Chráněném statku po dobu trvání příslušných práv (např. v případě autorských práv po celou dobu
života zaměstnance a 70 let po jeho smrti).
Oprávněné zájmy
Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před
případnými nároky našich dodavatelů, resp. uplatňování našich nároků vůči dodavatelům, a to i před
soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15
let od vzniku relevantní události). V této souvislosti zpracováváme identifikační údaje (jméno a
příjmení, IČO, DIČ, sídlo, datum narození), kontaktní údaje (typicky e-mail, telefon), údaje o plnění
vzájemné smlouvy (obsah, informace o jejím plnění) a komunikaci s námi.
Po uplynutí promlčecí lhůty osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu
mažeme/anonymizujeme.
2) K době uchování
PASCZ zpracovává osobní údaje dodavatelů po dobu stanovenou výše. PASCZ bere na vědomí, že nelze
veškeré zpracování předjímat předem (např. v krizových situacích), PASCZ se však zavazuje zpracovávat
osobní údaje vždy pouze v nezbytné míře.
3) Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?
Osobní údaje získáváme primárně od Vás, nicméně pro ověření a doplnění informací využíváme i veřejně
dostupné rejstříky, zejména pak živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík a obchodní rejstřík. Dále pak
získáváme osobní údaje, které vzniknou prostřednictvím kamerového záznamu provozovaného naší
společností z titulu oprávněného zájmu. Prostory PASCZ snímané kamerovým systémem jsou označeny
příslušnou cedulí.
Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje, a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje
aktualizovat.
V některých případech jsou Vaše osobní údaje předávány do jiných společností Panasonic, a to zejména
z administrativních důvodů. Všechny společnosti Panasonic musí dodržovat zásady ochrany osobních
údajů. PASCZ uzavírá smlouvy s řadou třetích stran, které poskytují odborné služby, jako je např. správa
IT prostředí atp. Tyto třetí strany budou zpracovávat informace v souladu s pokyny PASCZ. Jsou také
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povinni zavést příslušná bezpečnostní opatření, která zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
Osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu pro jednotlivé účely.
Kromě výše uvedených příjemců za určitých okolností Vaše osobní údaje mohou být též předány dalším
subjektům, kterým je PASCZ povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti
nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (např. policii aj. orgánům činným v trestním
řízení), kdy takové poskytnutí osobních údajů je povoleno příslušnými zákony o ochraně osobních údajů,
je-li to nezbytné pro prevenci nebo odhalování trestných činů a/nebo pro zadržování nebo stíhání pachatelů.
4) Další způsoby zpracování
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně osobami námi pověřenými. Veškeré tyto osoby mohou
zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů.
Pro automatizované zpracování je použit SAP systém a systém HELIOS, resp. další interní softwarové
vybavení umožňující práci s daty.
Osobní údaje však zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim
náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na
zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a
osobního života.
Ke zpracování osobních údajů je využíván software Office 365 Enterprise E3, jakožto cloudová služba
společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.,
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr/solutions
a
https://products.office.com/enus/business/office-365-trust-center-security. Může jít o předání do USA dle podmínek tzv. Privacy Shieldu.
5) Jaká máte práva?
V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech
Vašich osobních údajů a dále máte právo požadovat informace o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby,
f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
Mezi Vaše další práva patří
g) požádat nás o vysvětlení,
h) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
i) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
j) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7,
k) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
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V případě dotazů ve věci zpracování osobních údajů či za účelem uplatnění svých práv je možné se obrátit
na
paní
Lenku
Cejnarovou,
HR &
GA Manager,
tel.:
+420 737 271 333,
e-mail:
lenka.cejnarova@eu.panasonic.com.
6) Jak Vaše osobní údaje chráníme?
Vaše údaje chráníme - k tomu slouží následující prostředky zabezpečení:
Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, vytváření záloh atd.
7) Informace budou průběžně aktualizovány, bude-li potřeba. „Datum poslední aktualizace“ se uvádí
v dolní části Informací a udává datum poslední aktualizace. Veškeré změny nabývají účinnosti
zveřejněním revidované verze.
V Pardubicích dne 1.8.2019
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
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