Informace o zpracování osobních údajů
účastníků exkurzí v HMMC
Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., se sídlem
Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).

Jaký je účel zpracování osobních údajů?
HMMC zpracovává osobní údaje účastníků exkurzí za účelem organizace exkurzí, zejména pak za
účelem umožnění jejich vstupu do areálu HMMC a přehledu o nich, a to zvláště s ohledem na
zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany majetku HMMC, jejích zaměstnanců a samotných
účastníků exkurzí a jiných osob v areálu. Osobní údaje účastníků exkurzí mohou být zpracovávány
také pro účely řešení případných mimořádných událostí (např. škodních) a uplatňování nároků
HMMC vzniklých v souvislosti s proběhlou exkurzí.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
HMMC zpracovává pouze údaje jí poskytnuté v souvislosti s objednáním exkurze a její organizací.
HMMC konkrétně shromažďuje a zpracovává tyto údaje:
-

o osobě objednávající exkurzi (dále jen „organizátor“) údaje poskytnuté v objednávkovém
formuláři, tedy její jméno, příjmení, město a země původu, telefonní číslo a e-mailovou
adresu, případně další údaje poskytnuté organizátorem HMMC.

-

o jednotlivých účastnících exkurze jejich jména a příjmení,

-

o skupině účastnící se exkurze (tj. o organizátorovi i jednotlivých účastnících) pak také
údaj o počtu lidí, o typu skupiny, o tom, zda některý z účastníků používá invalidní vozík,
případně další informace sdělené HMMC, které jsou podstatné pro organizaci exkurze.

HMMC zpracovává osobní údaje účastníků exkurzí také prostřednictvím kamerového systému.
Informace o takovém zpracování osobních údajů tvoří samostatný dokument dostupný zde.

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře návštěv HMMC zpracovává
po dobu 1 měsíce ode dne ukončení exkurze v HMMC. Jmenný seznam účastníků exkurze HMMC
zpracovává pouze po dobu trvání exkurze. HMMC může v opodstatněných případech uchovat
tyto údaje po delší dobu nezbytně nutnou pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany.
Po uplynutí doby zpracovávání budou osobní údaje zlikvidovány (případně anonymizovány),
pokud pro další zpracovávání (uchovávání) nebudou existovat zákonné důvody.

Jaký je právní důvod pro zpracování?
Zpracování osobních údajů je založeno na oprávněných zájmech HMMC:
-

na zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany majetku HMMC, jejích zaměstnanců,
samotných účastníků exkurzí a jiných osob v areálu HMMC,

-

na řešení případných mimořádných událostí (např. škodních) a uplatňování nároků
vzniklých v souvislosti s proběhlou exkurzí.

Je poskytnutí osobních údajů povinné?
Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Údaje jsou však nezbytné pro řádné provedení
objednávky exkurze a realizaci exkurze a jejich neposkytnutí může mít za následek znemožnění
vstupu do areálu HMMC a nemožnost realizace exkurze.

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?
HMMC zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků
výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů ale není používáno automatizované
rozhodování ani profilování.

Jsou zpracovávané osobní údaje v bezpečí?
Ochrana osobních údajů je v HMMC organizačně a technicky zabezpečena v souladu s
příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů zajišťují i
všichni zpracovatelé osobních údajů, kteří osobní údaje pro HMMC zpracovávají.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje moderními
kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu
zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Osobní údaje mohou být předány externím partnerům a poradcům HMMC (např. dodavatelům,
právníkům, auditorům, poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný
zájem HMMC nebo třetí osoby. Dále mohou být osobní údaje předány orgánům veřejné správy a
dalším institucím, pokud to vyplývá z právního předpisu.

Jaká jsou práva subjektu údajů?
V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) může
účastník exkurze uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů:
-

právo na přístup k údajům, které o něm zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných
údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů;

-

právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů v souladu s článkem 21 GDPR;

-

právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz;

-

právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

Se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi se účastník exkurze může obracet na kontaktní osobu pro
oblast ochrany osobních údajů souvisejících s technickým zabezpečením areálu na
pdp.security@hyundai-motor.cz.

