
 

Informace ke zpracování osobních údajů 
(Informační povinnost dle čl. 13 a 14 GDPR) 

 

1. Osobou odpovědnou za zpracování osobních dat ve smyslu Nařízení EU 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) je: Döllken Profiles GmbH, 
Stangenallee 3, 99428 Nohra, + 49 3643 41 70 711, info@doellken-profiles.com 

2. Koncernová pověřenkyně pro ochranu dat Dr. Catrin Kollmann je Vám k dispozici pro otázky týkající 
se zpracování Vašich osobních údajů na: SURTECO SE, Johan-Viktor-Bausch-Str. 2, 86647 
Buttenwiesen, tel.: +49 (0) 8274 / 99 8 0, datenschutz@surteco.com 

3. Zpracováváme osobní údaje za účelem vytvoření, provedení, zpracování a ukončení smluv se 
zákazníky, poskytovateli služeb, zájemci dle příslušných právních ustanovení týkajících se ochrany 
dat. Data zákazníků, poskytovatelů služeb, zájemců se shromažďují, zpracovávají a využívají 
k marketingovým účelům, k distribučním účelům a dalším administrativním účelům, jako například 
účetnictví. Jakmile vznikl smluvní vztah, zjištěné údaje se použijí ke splnění povinností smluvního 
partnera vůči dalším smluvním partnerům. Totéž platí pro případné právní povinnosti vůči státním 
místům – např. v oblasti daňových odvodů. Budou zpracována následující data/kategorie dat: 
osobní údaje, jako jméno, činnost, kontaktní údaje. Dotčené skupiny osob: zákazníci, poskytovatelé 
služeb, zájemci, uživatelé našich internetových služeb a uživatelé aplikace. 

4. Ke zveřejnění Vašich osobních údajů dojde – v rámci účelů uvedených v bodě 3 – výhradně vůči 
následujícím příjemcům, popř. kategoriím příjemců: Údaje budou interně v podniku předány 
zaměstnancům, když a pokud to je nezbytné nutné pro potřeby podniku. Dále dojde k jejich předání 
státním místům, pokud existují zákonné povinnosti pro předání. K předání neveřejným místům 
dojde zásadně pouze v případě, že pro to existuje právní podklad. Jinak dojde k předání údajů 
zaměstnanců pouze v případě, že k tomu dotčený zaměstnanec dal písemný souhlas. 

5. Vaše osobní údaje budou za účelem vytvoření, provedení a ukončení smluvních vztahů a dodržení 
zákonných archivačních povinností a povinnosti uchovávat je (například § 257 HGB, § 147 AO), 
uloženy tak dlouho, jak to vyžaduje dosažení tohoto účelu. Za účelem reklamy a průzkumu trhu 
budou Vaše osobní údaje uloženy tak dlouho, dokud bude trvat převážně právní zájem na 
zpracování dle příslušných právních ustanovení. 

6. Máte právo na informace, opravu, smazání, omezení zpracování a přenositelnost dat dle 
příslušných zákonných ustanovení, zejména § čl. 15 až 20 GDPR. Proti zpracování Vašich údajů 
můžete kdykoli vznést námitku; telefonická reklama proběhne minimálně s předpokládaným 
souhlasem zákazníka dle § 7 odst. 2 bodu 2 UWG, elektronická reklama vůči Vám jako smluvnímu 
zákazníkovi je možná podle ustanovení § 7 odst. 3 UWG, nebo navíc s Vaším souhlasem. Souhlas 
můžete kdykoli bez udání důvodů znovu odvolat. Zpracování údajů zůstává až do odvolání legální. 

7. Dále máte právo stěžovat si u příslušného dozorového orgánu, když se domníváte, že zpracování 
osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje ustanovení zákona o ochraně dat. 
Příslušným dozorovým úřadem je: Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen 
Bereich v Thüringen. Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99432 Weimar 
tel.: +49(0)361-3773-7252, telefax: +49(0)361-3773-7346, e-mail: poststelle@tlva.thueringen.de 
internetová stránka: http://thueringen.de/de/tlvwa 

8. Zpracování údajů z šetření třetích stran. Zpracováváme údaje poskytnuté našimi zákazníky a data 
z neveřejných stavebních, projektových a jiných portálů a dalších veřejně přístupných zdrojů. 
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