skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MONTEX
Společnost MONTEX bere ochranu soukromí vážně. Oceňujeme důvěru, kterou jste nám poskytli, a poskytli nám
Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy použijeme způsobem, který je spravedlivý a hodný této důvěry.
Budeme k Vám vždy transparentní o tom, jaké informace shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a
koho byste měli kontaktovat, pokud máte nějaké obavy.

Oznámení o ochranně osobních údajů společnosti MONTEX, platnost od 24.5.2018

skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

OBECNÉ SOUKROMÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Můžete použít webové stránky společnosti MONTEX bez prozrazení své identity. Podrobnosti o informacích, které
získáváme jako standard při přístupu na webové stránky, jsou popsány níže. Pokud se zaregistrujete pro některé z
našich služeb nebo nás kontaktujete prostřednictvím formulářů, budou zde podrobné informace o tom, jak jsou
vaše údaje zpracovávány v souvislosti s Vaší registrací.

Identita a kontaktní údaje správce ochrany osobních údajů.
Společnost MONTEX, spol. s r.o., IČ 48029882, jakožto správce osobních údajů, odpovídá za zpracování Vašich
osobních údajů podle platných zákonů a předpisů o ochraně dat. Společnost MONTEX nemá povinnost jmenovat
pověřence na ochranu osobních údajů a vede záznamy o činnostech zpracování.
Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na pracovníka ochrany údajů
společnosti MONTEX na adrese montex@montex.cz nebo poštou nebo telefonicky na adrese:
MONTEX, spol. s r.o., Ochrana dat, 281 28 Radovesnice II 213, Česká republika, telefon +420 312 316 300.

Jaké kategorie osobních údajů bude společnost MONTEX zpracovávat, pro jaký účel a na
jakém právním základě?
Při přístupu na webovou stránku společnosti MONTEX je webový prohlížeč technicky nakonfigurován tak, aby
automaticky odesílal následující data na náš webový server, který pak pořizujeme v souborech protokolu:
• Datum přístupu
• Doba přístupu
• URL odkazující webové stránky
• Načtený soubor
• Přenos dat
• Typ a verze prohlížeče
• Operační systém
• IP adresa
• Název domény poskytovatele připojení k internetu
Jedná se výlučně o informace, které neumožňují Vaši identifikaci. Tyto informace jsou nezbytné pro technické
účely, aby bylo správně doručen požadovaný obsah a jejich sběr je nevyhnutelným aspektem používání webových
stránek. Data protokolu jsou analyzována čistě pro statistické účely, aby se zlepšila naše webová stránka a její
základní funkce. Společnost MONTEX zpracovává Vaše osobní údaje na základě právního základu oprávněného
zájem správce. Zákonné zájmy společnosti MONTEX zahrnují zájem spravovat webové stránky podle spravedlivých
obchodních praktik a udržovat dostupnost a funkčnost webových stránek.

Cookies
Používáme soubory cookie a sledovací pixely pro shromažďování údajů o vašem používání webových stránek za
účelem přizpůsobení webových stránek potřebám jejich uživatelů. Shromažďování těchto údajů o použití a
vytvoření profilu využití se provádí anonymně pomocí ID cookie. Tyto profily použití vytváříme a ukládáme pouze v
anonymizované podobě a neslučujeme je s Vaším jménem nebo jinými informacemi, jako je vaše e-mailová adresa,
která může odhalit vaši totožnost.
Soubory cookie nelze použít k spouštění programů nebo k přenosu virů do počítače. S informacemi obsaženými v
modulech cookie můžeme zjednodušit navigaci a usnadnit správné zobrazení našich webových stránek.
Každá webová stránka má své vlastní prohlášení cookies, kde můžete jako uživatel vidět přesné použití souborů
cookie pro konkrétní stránky.

Předávání údajů třetím osobám
Společnost MONTEX může v případě potřeby splnit účel zpracování osobních údajů sdílet Vaše osobní údaje se
společnostmi a dodavateli třetích stran včetně společností a dodavatelů mimo EU / EHP.
Spolupracujeme s řadou různých poskytovatelů služeb, abychom mohli provozovat web společnosti MONTEX.
Společnost MONTEX zajistí, že budou zavedeny příslušné záruky, které zajistí přiměřenou úroveň ochrany vašich
osobních údajů podle platných zákonů o ochraně dat.

Oznámení o ochranně osobních údajů společnosti MONTEX, platnost od 24.5.2018

skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na dodržování
ustanovení o ochraně údajů provozovatelem těchto stránek nebo jeho nesouladu.

Jak dlouho bude společnost MONTEX uchovávat vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba pro splnění účelů, pro které byly
osobní údaje shromážděny, přesný rozsah je stanoven v záznamech o činnostech zpracování.

Vaše práva k ochraně dat
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vznést námitku proti zpracování na základě
oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými
právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované
zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování
vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Oznámení o ochranně osobních údajů společnosti MONTEX, platnost od 24.5.2018

skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
Toto oznámení obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů společností MONTEX.
Společnost MONTEX může zpracovávat osobní údaje o Vás, pokud jste nebo jste byli jednotlivec nebo zaměstnanec
společnosti, který si chtěl koupit nebo koupil produkt nebo službu nabízenou společností MONTEX. V tomto
případě si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů zákazníka.
Pokud jste nebo jste byli jednotlivec nebo zaměstnanec společnosti, která chtěla prodat nebo prodala produkt
nebo službu společnosti MONTEX, můžeme zpracovat osobní údaje o Vás. V tomto případě si prosím přečtěte naše
oznámení o ochraně osobních údajů zástupce dodavatele.
Pokud jste se zajímal nebo jste nebo jste byli zaměstnáni společností MONTEX, můžeme zpracovávat osobní údaje
o vás. V tomto případě si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců.

Identita a kontaktní údaje správce ochrany osobních údajů.
Společnost MONTEX, spol. s r.o., IČ 48029882, jakožto správce osobních údajů, odpovídá za zpracování Vašich
osobních údajů podle platných zákonů a předpisů o ochraně dat. Společnost MONTEX nemá povinnost jmenovat
pověřence na ochranu osobních údajů a vede záznamy o činnostech zpracování.
Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na pracovníka ochrany údajů
společnosti MONTEX na adrese montex@montex.cz nebo poštou nebo telefonicky na adrese:
MONTEX, spol. s r.o., Ochrana dat, 281 28 Radovesnice II 213, Česká republika, telefon +420 312 316 300.

Jaké kategorie osobních údajů bude společnost MONTEX zpracovávat?
Společnost MONTEX zpracuje všechny nebo některé z následujících kategorií osobních údajů (seznam se
zařazením, účelem, přístupy a dalšími údaji je zpracován u správce údajů):
 příjmení
 jméno
 titul
 preferovaný jazyk
 adresa pracoviště
 název firmy
 země
 smluvní údaje (jako jsou objednávky, smlouvy a další dohody)
 e-mail
 telefon
Pokud jste jediným obchodníkem, bude společnost MONTEX zpracovávat také následující kategorie osobních
údajů:
 bankovní účet

Právní základ a účel zpracování
Společnost MONTEX zpracuje vaše osobní údaje na základě některého z následujících právních důvodů a pro
následující účely.
Zákonná povinnost
Například, společnost MONTEX může být podle zákona povinna hlásit transakce daňovému orgánu, které od
společnosti MONTEX vyžádá zpracování Vašich osobních údajů.
Plnění smlouvy
Příkladem může být společnost MONTEX je povinna zpracovat Vaše osobní údaje, aby splnila podmínky a dohody o
objednávce nebo servisní smlouvě, kterou jsme podepsali s Vámi nebo s Vaším zaměstnavatelem.
Oprávněný zájem
Zákonné zájmy společnosti MONTEX zahrnují zájem spravovat své každodenní provozy v souladu se zákonnými a
spravedlivými obchodními praktikami včetně správy svých vztahů se zákazníkem za účelem provedení smlouvy, ve
které jste Vy nebo Váš zaměstnavatel stranou, a / nebo podniknout nezbytné kroky před uzavřením smlouvy s
Vámi nebo s Vaším zaměstnavatelem.
Ve výjimečných případech a pouze v případě, že nelze uplatnit jiný právní důvod, může společnost MONTEX
požádat odděleně o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro následující účely. Pokud se
shromažďuje souhlas, máte vždy právo odvolat svůj souhlas, což však nebude mít vliv na zákonnost zpracování na
základě souhlasu před jeho odstoupením.
Oznámení o ochranně osobních údajů společnosti MONTEX, platnost od 24.5.2018

skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

-

-

Propagační komunikační a marketingové účely, jako je zasílání pravidelných zpravodajů / časopisů,
informace o našich službách, propagačních a reklamních materiálech, pozvánky na akce organizované
námi nebo od společností třetích stran, s nimiž spolupracujeme.
Přehledy zákaznických průzkumů, jako jsou průzkumy spokojenosti koncových zákazníků, průzkumy
spokojenosti s prodejci, průzkumy kvality výrobků, průzkumy zlepšování procesů.

Odkud získá MONTEX Vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX získá Vaše osobní údaje především od Vás a Vašeho zaměstnavatele (s výjimkou finančních
údajů v druhém případě). Můžeme také získat Vaše osobní údaje od společnosti, která Vám prodala nebo pronajala
produkt nebo službu společnosti MONTEX.

Co se stane, pokud neposkytnete společnosti MONTEX žádné osobní údaje?
Některé osobní údaje jsou nezbytné, aby mohl MONTEX komunikovat se svými zákazníky pro obchodní účely.
Neposkytnutí osobních údajů bude zabraňovat manipulaci a dodávání produktů a služeb, které Vy nebo Váš
zaměstnavatel očekává od společnost MONTEX.

Jak bude společnost MONTEX sdílet vaše osobní údaje? Budou převedeny mimo EU / EHP?
Společnost MONTEX normálně nesdílí Vaše osobní údaje s osobami mimo společnost MONTEX, pokud to
nevyžaduje zákon nebo nařízení.

Jak dlouho bude společnost MONTEX uchovávat vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX bude uchovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění svých právních nebo
smluvních povinností, přičemž bere v úvahu například požadavky na smluvní dobu, záruku a odpovědnost za
výrobek a ne delší, než je požadováno pro MONTEX k plnění účelů, pro které byly osobní údaje shromážděno.
Přesný rozsah je stanoven v záznamech o činnostech zpracování.

Vaše práva k ochraně dat
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vznést námitku proti zpracování na základě
oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými
právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované
zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování
vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Oznámení o ochranně osobních údajů společnosti MONTEX, platnost od 24.5.2018

skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE DODAVATELE
Toto oznámení obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů společností MONTEX.
Společnost MONTEX může zpracovávat osobní údaje o Vás, pokud jste nebo jste byli jednotlivec nebo zaměstnanec
společnosti, který si chtěl koupit nebo koupil produkt nebo službu nabízenou společností MONTEX. V tomto
případě si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů zákazníka.
Pokud jste nebo jste byli jednotlivec nebo zaměstnanec společnosti, která chtěla prodat nebo prodala produkt
nebo službu společnosti MONTEX, můžeme zpracovat osobní údaje o Vás. V tomto případě si prosím přečtěte naše
oznámení o ochraně osobních údajů pro zástupce dodavatele.
Pokud jste se zajímal nebo jste nebo jste byli zaměstnáni společností MONTEX, můžeme zpracovávat osobní údaje
o vás. V tomto případě si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance.

Identita a kontaktní údaje správce ochrany osobních údajů.
Společnost MONTEX, spol. s r.o., IČ 48029882, jakožto správce osobních údajů, odpovídá za zpracování Vašich
osobních údajů podle platných zákonů a předpisů o ochraně dat. Společnost MONTEX nemá povinnost jmenovat
pověřence na ochranu osobních údajů a vede záznamy o činnostech zpracování.
Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na pracovníka ochrany údajů
společnosti MONTEX na adrese montex@montex.cz nebo poštou nebo telefonicky na adrese:
MONTEX, spol. s r.o., Ochrana dat, 281 28 Radovesnice II 213, Česká republika, telefon +420 312 316 300.

Jaké kategorie osobních údajů bude společnost MONTEX zpracovávat?
Společnost MONTEX zpracuje všechny nebo některé z následujících kategorií osobních údajů (seznam se
zařazením, účelem, přístupy a dalšími údaji je zpracován u správce údajů):
 příjmení
 jméno
 titul
 preferovaný jazyk
 adresa pracoviště
 název firmy
 země
 smluvní údaje (jako jsou objednávky, smlouvy a další dohody)
 e-mail
 telefon
Pokud jste jediným obchodníkem, bude společnost MONTEX zpracovávat také následující kategorie osobních
údajů:
 bankovní účet

Právní základ a účel zpracování
Společnost MONTEX zpracuje vaše osobní údaje na základě některého z následujících právních důvodů a pro
následující účely.
Oprávněný zájem
Zákonné zájmy společnosti MONTEX zahrnují zájem spravovat své každodenní provozy v souladu se zákonnými a
spravedlivými obchodními praktikami včetně správy svých vztahů se svými dodavateli za účelem plnění smluv, ve
které jste Vy nebo Váš zaměstnavatel stranou, a / nebo podniknout nezbytné kroky před uzavřením smlouvy s
Vámi nebo s Vaším zaměstnavatelem.

Odkud získá MONTEX Vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX získá Vaše osobní údaje především od Vás a Vašeho zaměstnavatele (s výjimkou finančních
údajů v druhém případě).

Co se stane, pokud neposkytnete společnosti MONTEX žádné osobní údaje?
Některé osobní údaje jsou nezbytné, aby mohl MONTEX komunikovat se svými dodavateli pro obchodní účely.
Neposkytnutí osobních údajů bude zabraňovat manipulaci a dodávání produktů a služeb, které od Vás nebo
Vašeho zaměstnavatele očekává společnost MONTEX.

Oznámení o ochranně osobních údajů společnosti MONTEX, platnost od 24.5.2018

skříňové nástavby • chladírenské a mrazírenské nástavby
valníkové nástavby • CS nástavby • velkoobjemové soupravy
přepravníky nápojů • hydraulické plošiny • jeřáby

Jak bude společnost MONTEX sdílet vaše osobní údaje? Budou převedeny mimo EU / EHP?
Společnost MONTEX normálně nesdílí Vaše osobní údaje s osobami mimo společnost MONTEX, pokud to
nevyžaduje zákon nebo nařízení.

Jak dlouho bude společnost MONTEX uchovávat vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX bude uchovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění svých právních nebo
smluvních povinností, přičemž bere v úvahu například požadavky na smluvní dobu, záruku a odpovědnost za
výrobek a náhradní díly a ne delší, než je požadováno pro MONTEX k plnění účelů, pro které byly osobní údaje
shromážděno. Přesný rozsah je stanoven v záznamech o činnostech zpracování.

Vaše práva k ochraně dat
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vznést námitku proti zpracování na základě
oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými
právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované
zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování
vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ
Toto oznámení obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů společností MONTEX.
Společnost MONTEX může zpracovávat osobní údaje o Vás, pokud jste nebo jste byli jednotlivec nebo zaměstnanec
společnosti, který si chtěl koupit nebo koupil produkt nebo službu nabízenou společností MONTEX. V tomto
případě si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů zákazníka.
Pokud jste nebo jste byli jednotlivec nebo zaměstnanec společnosti, která chtěla prodat nebo prodala produkt
nebo službu společnosti MONTEX, můžeme zpracovat osobní údaje o Vás. V tomto případě si prosím přečtěte naše
oznámení o ochraně osobních údajů zástupce dodavatele.
Pokud jste se zajímal nebo jste nebo jste byli zaměstnáni společností MONTEX, můžeme zpracovávat osobní údaje
o vás. V tomto případě si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců.

Identita a kontaktní údaje správce ochrany osobních údajů.
Společnost MONTEX, spol. s r.o., IČ 48029882, jakožto správce osobních údajů, odpovídá za zpracování Vašich
osobních údajů podle platných zákonů a předpisů o ochraně dat. Společnost MONTEX nemá povinnost jmenovat
pověřence na ochranu osobních údajů a vede záznamy o činnostech zpracování.
Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na pracovníka ochrany údajů
společnosti MONTEX na adrese montex@montex.cz nebo poštou nebo telefonicky na adrese:
MONTEX, spol. s r.o., Ochrana dat, 281 28 Radovesnice II 213, Česká republika, telefon +420 312 316 300.

Jaké kategorie osobních údajů bude společnost MONTEX zpracovávat?
Společnost MONTEX zpracuje všechny nebo některé z následujících kategorií osobních údajů:
Vezměte prosím na vědomí, že není nutně nutné, aby společnost MONTEX zpracovala všechny níže uvedené
osobní údaje. Vezměte prosím na vědomí, že příklady uvedené v každé kategorii nejsou vyčerpávající (seznam se
zařazením, účelem, přístupy a dalšími údaji je uveden v záznamech o činnostech zpracování):
 příjmení
 rodné příjmení
 jméno
 titul
 adresa trvalého bydliště
 datum narození
 rodné číslo
 místo narození
 adresa přechodného bydliště (kontaktní adresa)
 telefon
 státní příslušnost
 rodinný stav
 rodinní příslušníci -jméno
 rodinní příslušníci - telefon
 dokončené vzdělání, druh školy
 průběh předchozích zaměstnání
 jiný pracovněprávní vztah
 uplatnění základní slevy na dani
 pobírání důchodu
 invalidita
 soudní řízení
 údaje mzdového listu
 srážky ze mzdy - exekuce atd.
 číslo bankovního účtu
 zdravotní pojišťovna
 časové údaje (neschopenka, dovolená, propustka, záznam o docházce, rodičovská dovolená)
 bezpečnostní data (přístupové karty, přístupová práva a používání přístupových karet a přístupových práv)
 údaje o ochraně zdraví a bezpečnosti (školení, plánech rehabilitace, incidentů souvisejících s prací,
zdravotních vyšetřeních)
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údaje o výrobě / opravě (sledování a zaznamenávání činností, které provádíte v souvislosti s výrobou,
údržbou, opravou nebo servisem vozidel)
údaje o výkonu a hodnocení (jako jsou hodnocení, hodnocení a disciplinární záznamy, pokud existují)
údaje o kompetenci (jako jsou záznamy o učení a školení, zkouškách)
údaje o administrativní cestě (jako jsou informace o služebních cestách, podrobnostech rezervace, čísle
pasu, cestovních fakturách a příspěvcích)
informace související s IT (jako jsou uživatelské jméno, hesla, podrobnosti o přihlašování, jakož i údaje a
záznamy o vašem používání IT vybavení, aplikací nebo služeb společnosti MONTEX podle zásad IT
společnosti MONTEX)
údaje o provozu vozidel (jako jsou záznamy o GPS)
záznam kamerového systému

Právní základ a účel zpracování
Společnost MONTEX zpracuje vaše osobní údaje na základě některého z následujících právních důvodů a pro
následující účely.
Zákonná povinnost
Například, společnost MONTEX může být zákonem povinna podat daňový úřad své příjmy.
Plnění smlouvy
Příklad: Společnost MONTEX musí zpracovat vaše osobní údaje, aby mohla platit smluvní plat.
Oprávněný zájem
Zákonný zájem společnosti MONTEX obvykle zajišťuje každodenní provoz, zajišťuje jeho vybavení a udržuje vnitřní
kontrolu. K tomu, aby se zpracování osobních údajů opíralo o oprávněný zájem, provádí společnost MONTEX
případ od případu posouzení. Příklad: společnost MONTEX musí zpracovávat určité osobní údaje, aby umožnila
správu Vašich obchodních cest, kde je legitimní zájem společnosti MONTEX řídit každodenní provoz; nebo
společnost MONTEX potřebuje zpracovat určité osobní údaje, aby přezkoumala stav svého IT vybavení, kde je
oprávněný zájem společnosti MONTEX zajistit jeho vybavení.
Ve výjimečných případech a pouze v případě, že nelze použít jiný právní důvod, společnost MONTEX může požádat
o váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Odkud získá MONTEX Vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX bude primárně získávat Vaše osobní údaje od Vás, Vašeho vedoucího nebo jiné třetí strany,
kterou jste nám zadali k získání Vašich osobních údajů. Některé osobní údaje mohou být také automaticky
generovány z IT-systému společnosti MONTEX nebo jeho ekvivalentu, například při vytváření uživatelského ID
systému MONTEX.

Jak bude společnost MONTEX sdílet vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX normálně nebude sdílet Vaše osobní údaje s nikým jiným, pokud to nevyžaduje zákon,
nařízení nebo kolektivní smlouva.

Jak dlouho bude společnost MONTEX uchovávat vaše osobní údaje?
Společnost MONTEX obvykle uchovává Vaše osobní údaje během zaměstnání. Po skončení pracovního poměru
bude společnost MONTEX uchovávat osobní údaje, které považuje za nezbytné pro splnění účelů, pro které byly
shromážděny, a pouze až do doby, než bude tento účel splněn, nebo na takovou dobu, v souladu s místními
právními, daňovými nebo dávkovými závazky, nebo aby splnily jakékoliv právní požadavky v případě skutečného,
ohroženého nebo předpokládaného sporu nebo nároku. Přesný rozsah je stanoven v záznamech o činnostech
zpracování.

Vaše práva na ochranu dat
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vznést námitku proti zpracování na základě
oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými
právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované
zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování
vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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