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INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ PRO TŘETÍ STRANY 

TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V SYSTÉMECH CRM 

 

 
 

Cílem tohoto oznámení je informovat Vás o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme, sdílíme 

a chráníme Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti EnerSys nebo jejím pobočkám po 

celém světě (souhrnně nazýváno jako „EnerSys“, „Společnost“ nebo „my“) Vy („Vy“ nebo „Třetí 

strana“) nebo Váš zaměstnavatel („Zákazník/Dodavatel”) v rámci systémů řízení vztahů se 

zákazníky („CRM“). Všechny ostatní zde použité, ale nedefinované, termíny, psané s velkým 

písmenem, jsou definovány v obecném nařízení o ochraně Osobních údajů (EU) 2016/679 

(„GDPR“). Nařízení GDPR a jeho ustanovení ochrany údajů a soukromí se vztahují pouze 

na občany nebo obyvatele Evropské unie nacházející se v Evropské unii. 

 

Správcem vašich Osobních údajů je společnost EnerSys a jí plně vlastněná pobočka, společnost 

EnerSys Delaware Inc., se sídlem na adrese 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, USA. 

 

1. Shromažďování Osobních údajů 

 

O Třetí straně zpracováváme následující kategorie Osobních údajů: 

o Vaše jméno; 

o adresu Vaší firmy; 

o telefonní číslo/čísla Vaší firmy; 

o e-mailovou adresu/adresy Vaší firmy. 
 

Tyto Osobní údaje získáváme buď přímo tak, že nám tyto informace zadá přímo dotyčná Třetí 

strana, nebo nám je poskytne Zákazník/Dodavatel, (i) kterého jsme najali k poskytování zboží 

nebo služeb pro nás, nebo (ii) který si najal k poskytování zboží nebo služeb nás. 

 

2. Účely zpracovávání Osobních údajů Třetí strany 

 

Osobní údaje Třetí strany zpracováváme pouze k dosažení svých zákonných obchodních zájmů. 

Vaše Osobní údaje vyžadujeme zejména k tomu, abychom mohli vykonávat své závazky 

vyplývající ze smlouvy, kterou máme se Zákazníkem/Dodavatelem uzavřenou. 

 

3. Uchovávání údajů 

 

Osobní údaje Třetí strany uchováváme pouze po tak dlouhou dobu, kterou vyžadujeme k vykonání 

svých závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou máme s tímto Zákazníkem/Dodavatelem 

uzavřenou. Dojde-li k ukončení nebo vypršení platnosti smlouvy s tímto 

Zákazníkem/Dodavatelem, Vaše Osobní údaje z našich systémů odstraníme. 

 

4. Zpřístupnění Osobních údajů 

 

V závislosti na povaze smlouvy, kterou máme se Zákazníkem/Dodavatelem uzavřenou, může být 

nutné Vaše Osobní údaje předat nebo zpřístupnit následujícím subjektům: 

o jiným společnostem nebo pobočkám EnerSys; 

o jiným poskytovatelům služeb, kteří poskytují své služby společnosti EnerSys; 
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o příslušným orgánům veřejné moci, je-li to vyžadováno zákonem; 

o odborům, je-li to vyžadováno zákonem;
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5. Mezinárodní přenos údajů. 

 

Osobní údaje Třetí strany může být nutné předat do místa ležícího mimo Evropský hospodářský 

prostor („EHP“) včetně zemí, které nenabízejí stejnou úroveň ochrany Osobních údajů, jaká je 

vyžadována v prostoru EHP, například do Spojených států amerických. K ochraně Osobních údajů 

při přenosu jsme přijali příslušná bezpečnostní opatření, včetně uzavření smluv týkajících se 

přenosu dat s příjemci těchto údajů. Zajistíme také, aby veškeré přenosy Osobních údajů mimo 

prostor EHP odpovídaly požadavkům nařízení GDPR včetně, ale nikoli výhradně, potvrzení, že je 

příjemce certifikován dle zásad štítu soukromí („Privacy Shield“), nebo uzavření standardních 

doložek smlouvy mezi společností EnerSys a příjemcem. 
 

Chcete-li získat další informace nebo kopii příslušných bezpečnostních opatření přijatých 

společností EnerSys k zajištění mezinárodního přenosu Osobních údajů, obraťte se na e-mailovou 

adresu společnosti EnerSys legal@enersys.com. Všechny požadavky zpracujeme v souladu se 

všemi místními zákony a našimi zásadami a postupy. 

 

6. Uplatňování Vašich práv 

 

Máte právo požadovat přístup ke svým Osobním údajům za účelem jejich opravy nebo smazání, 

právo vznést námitky k jejich zpracovávání či právo omezit přístup k těmto údajům. Dále máte 

právo obdržet kopii svých Osobních údajů ve strojově čitelném formátu, máte možnost požadovat 

odeslání svých Osobních údajů jinému subjektu nebo právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, 

které se Vás významně dotýká a vychází výlučně z automatizovaného zpracování, včetně 

profilování. Před zpřístupněním Vámi požadovaných údajů Vás z bezpečnostních důvodů můžeme 

k potvrzení Vaší identity požádat o doplňující údaje. 

 

7. Specialista pro Osobní údaje 

 

Chcete-li uplatnit jakékoli z práv souvisejících s Vašimi Osobními údaji nebo máte-li dotazy či 

obavy týkající se zpracovávání Vašich Osobních údajů, obraťte se na našeho specialistu pro 

Osobní údaje a naše právní oddělení e-mailem na adresu legal@enersys.com nebo poštou na 

adresu 2366 Bernville Road, Reading PA 19605, USA. Všechny požadavky zpracujeme v souladu 

se všemi místními zákony a našimi zásadami a postupy. 

 

8. Obraťte se na nás 

 

Pokud se domníváte, že Vaše obavy nebyly adekvátně řešeny a že při zpracovávání Vašich 

Osobních údajů dochází k porušování nařízení GDPR, obraťte se na nás. Procesy popsané v tomto 

oznámení doplňují další opatření a postupy pro řešení sporů, které může společnost EnerSys 

poskytovat nebo které mohou být k dispozici dle příslušných místních zákonů, včetně Vašeho 

práva podat stížnost k dozorovému úřadu ve Vaší zemi. 
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