
 

Oznámení o ochraně soukromí obchodních partnerů 
 

 
Ochrana bezpečnosti a soukromí osobních údajů kontaktních osob (jednotlivě jen „kontaktní osoba 
obchodního partnera“) u našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (jednotlivě jen „obchodní 
partner“) je pro společnost Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Německo a její 
dceřiné společnosti

1
  včetně české společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. (společně jen „Siemens“) 

důležitá. Z tohoto důvodu společnost Siemens zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými zákony o 
ochraně údajů a bezpečnosti údajů. 
 
 

1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní základ 
 
V kontextu obchodního vztahu se společností Siemens může společnost Siemens zpracovávat osobní 
údaje pro následující účely: 

 komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech společnosti Siemens nebo 
obchodních partnerů, např. odpovídání na dotazy nebo poptávku; 

 plánování, plnění a řízení (smluvních) vztahů s obchodními partnery, např. prováděním transakcí a 
objednávek produktů nebo služeb, zpracováváním plateb, prováděním účetních operací, auditů, 
fakturace a inkasa, zařizováním dodávek a doručování, umožňováním oprav a poskytováním 
doplňkových služeb; 

 vedení a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, tržních analýz, loterií, 
soutěží nebo jiných propagačních činností či akcí; 

 zajišťování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, prevence a 
odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiné trestné či nezákonné činnosti; 

 zajištění dodržování právních závazků (jako například povinnost uchovávat záznamy), závazek 
prověřování souladu obchodních partnerů (za účelem prevence hospodářské kriminality nebo praní 
špinavých peněz) a politiky společnosti Siemens či průmyslových standardů; a 

 řešení sporů, vymáhaní našich smluvních dohod a stanovování, plnění nebo ochrana právních 
nároků. 

 
Pro výše uvedené účely může společnost Siemens zpracovávat následující kategorie osobních údajů: 

 kontaktní informace, jako jsou například celé jméno, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, 
pracovní mobilní telefonní číslo, pracovní faxové číslo a pracovní e-mailová adresa; 

 platební údaje, jako jsou například údaje nezbytné pro zpracování plateb a prevenci podvodů, 
včetně čísel kreditních / debetních karet, čísel bezpečnostních kódů a dalších souvisejících 
fakturačních informací; 

 další informace, které jsou nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se 
společností Siemens, nebo které dobrovolně poskytla kontaktní osoba obchodního partnera, jako 
jsou například zadané objednávky, prováděné platby, poptávka a projektové milníky; 

 informace získané z veřejně dostupných zdrojů, jednotných databází a od úvěrových agentur; a 

 pokud je ze zákona požadováno prověření souladu obchodního partnera: informace o relevantních 
a závažných sporech nebo jiných soudních řízeních vedených proti obchodním partnerům. 

 
Zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění výše uvedených účelů, včetně plnění příslušného 
(smluvního) vztahu s obchodními partnery. Není-li uvedeno jinak, právním základem pro zpracování 
osobních údajů je článek 6 (1) (b) nebo (f) obecného nařízení o ochraně údajů nebo, pokud to výslovně 
uvedou kontaktní osoby obchodních partnerů, souhlas (článek 6 (1) (a) obecného nařízení o ochraně 
údajů). 
 
 

 

                                                 
1
 Ve smyslu § 15 a násl. německého zákona o akciových společnostech (Aktiengesetz) 



 
Pokud uvedené osobní údaje nebudou zpřístupněny nebo pokud je společnost Siemens nebude moci 
shromažďovat, nebude možné dosáhnout jednotlivých výše popsaných účelů. 
 
 

2. Převádění a sdělování osobních údajů 
 
Společnost Siemens může převádět osobní údaje ostatním společnostem ze skupiny Siemens, ale pouze v 
případě a do té míry, že převod je striktně požadován pro účely uvedené výše. 
 
Pokud to zákon povoluje, společnost Siemens může poskytovat osobní údaje soudům, donucovacím 
orgánům, kontrolním orgánům nebo právním zástupcům v případě, že je to nutné pro dodržení zákonů 
nebo pro vznik, plnění nebo ochranu právních nároků. 
 
Společnost Siemens zmocňuje poskytovatele služeb (tzv. zpracovatelé údajů), jako jsou například 
poskytovatelé hostingu nebo servisních služeb v oblasti IT, kteří jednají pouze na základě pokynů 
společnosti Siemens a jsou smluvně vázáni jednat v souladu s příslušným zákonem na ochranu údajů. 
 
Příjemci osobních údajů se eventuelně mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor 
(„třetí země“), kde příslušné zákony nenabízí stejnou úroveň ochrany údajů jako zákony domovské země 
příslušné osoby. 
 
V těchto případech, a pokud příslušný zákon nepovoluje jinak, podniká společnost Siemens opatření 
k zavedení příslušných a vhodných ochranných mechanismů za účelem ochrany osobních údajů jinými 
prostředky.  

 Společnost Siemens sdílí osobní údaje se společnostmi ze skupiny Siemens ve třetích zemích 
pouze v případě, že mají zavedena závazná podniková pravidla společnosti Siemens („BCR“) pro 
ochranu osobních údajů. Další informace o těchto pravidlech společnosti Siemens jsou k dispozici 
zde. 

 Společnost Siemens převádí osobní údaje externím příjemcům ve třetích zemích pouze v případě, 
že příslušný příjemce uzavřel se společností Siemens standardní smluvní doložky EU, (ii) zavedl 
ve své organizaci závazná podniková pravidla nebo (iii) – v případě příjemců ze Spojených států –
příjemce je certifikován v rámci tzv. bezpečnostního štítu (Privacy Shield). Příslušné osoby mohou 
požadovat další informace a kopie zavedených ochranných mechanismů od kontaktní osoby 
uvedené v části 6 níže.  

 
 

3. Doba uchovávání 
 
Pokud není v okamžiku shromáždění osobních údajů kontaktní osoby obchodního partnera výslovně 
uvedeno jinak (např. v rámci formuláře s uvedením souhlasu, který udělí kontaktní osoba obchodního 
partnera), osobní údaje mažeme, pokud jejich uchovávání již není potřeba v souvislosti s účely, pro které 
byly shromážděny či jinak zpracovány, a pokud zákonné závazky uchování dle příslušných zákonů (jako 
jsou například zákony o daních nebo obchodních věcech) nevyžadují, abychom osobní údaje dále 
uchovávali. 
 
 

4. Právo na odebrání souhlasu 
 
V případě, že kontaktní osoba obchodního partnera udělila svůj souhlas se zpracováním určitých osobních 
údajů společností Siemens, má tato kontaktní osoba obchodního partnera právo souhlas kdykoliv odebrat 
s budoucím účinkem, tzn. odebrání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před 
jeho odebráním. V případě, že je souhlas odebrán, může společnost Siemens dále zpracovávat pouze 
takové osobní údaje, u nichž existuje jiný právní základ pro jejich zpracování.  
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https://static.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@global/documents/download/mda3/nzc4/~edisp/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en-04923923.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


5. Právo na přístup k osobním údajům a jejich úpravu nebo vymazání, omezení 
zpracování, právo na odmítnutí zpracování a právo na přenositelnost údajů 
 
Na základě příslušného zákona o ochraně údajů a za předpokladu, že jsou splněny příslušné zákonné 
předpoklady, může mít příslušná kontaktní osoba obchodního partnera právo: 

 požadovat po společnosti Siemens potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje týkající se 
kontaktní osoby obchodního partnera, a v případě, že tomu tak je, mít přístup k osobním údajům; 

 požadovat po společnosti Siemens úpravu nepřesných osobních údajů; 

 požadovat po společnosti Siemens vymazání osobních údajů kontaktní osoby obchodního 
partnera; 

 požadovat po společnosti Siemens omezení zpracování osobních údajů kontaktní osoby 
obchodního partnera; 

 požadovat po společnosti Siemens kopii osobních údajů, které kontaktní osoba obchodního 
partnera aktivně poskytla, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 
a také požadovat po společnosti Siemens, aby předala tyto údaje jinému příjemci, kterého 
kontaktní osoba obchodního partnera určí; a 

 odmítnout zpracování osobních údajů dle konkrétní situace kontaktní osoby obchodního partnera.  
 
 

6. Kontaktní osoba pro ochranu údajů 
 
Organizace pro ochranu údajů Siemens Healthineers poskytuje podporu co se týče jakýchkoliv dotazů, 
poznámek, záležitostí nebo stížností souvisejících s ochranou údajů nebo v případě, že si kontaktní osoba 
obchodního partnera přeje uplatnit kterékoliv ze svých práv souvisejících s ochranou údajů, jak je uvedeno 
v části 5 výše. Pracovníka pro ochranu údajů skupiny Siemens Healthineers lze kontaktovat na: gdpr-
cz@siemens-healthineers.com. 
 
Organizační složka pro ochranu údajů společnosti Siemens bude vždy vyvíjet maximální úsilí k vyřešení 
jakýchkoliv požadavků nebo stížností, které jí budou adresovány. 
 
Dále také můžete s požadavky či stížnostmi kontaktovat dozorčí orgán. 
 
Kompetentní hlavní dozorčí orgán pro společnost Siemens Healthcare, s.r.o.je: 
 Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

 Webové stránky: https://www.uoou.cz 
 
Seznam dozorčích orgánů jednotlivých zemí je k dispozici zde. 
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