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Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a dodavatele 

V rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“), vás společnost Boeing 

Distribution Services Czechia s.r.o. (dále jen „my“ nebo „nás“) informuje, jak zpracováváme vaše 

osobní údaje. Vaše osobní údaje jsou jakékoliv informace, které souvisí s vámi (dále jen „osobní 

údaje“). Toto oznámení je určeno pro naše zákazníky a dodavatele (pokud jsou fyzickými osobami) 

a zaměstnance/smluvní partnery našich zákazníků a dodavatelů. 

1 Totožnost a kontaktní údaje nás a našeho pověřence pro ochranu osobních 

údajů 

Jsme: Boeing Distribution Services Czechia s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5, 150 00, 

Česká republika, tel. +420 739 603 753. 

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Dr. Anton Peuser, Lyoner Straße 9, 

60528 Frankfurt am Main, Německo, tel.: +49 (0)69 6649 6920; email: 

dataprotection@boeingdistribution.com. 

2 Účel, kategorie osobních údajů, právní základ a uchovávání 

2.1 Kategorie vašich osobních údajů a účely našeho zpracovávání 

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů k následujícím účelům: 

Vaše obchodní kontaktní údaje (např. jméno, pozice, služební emailová adresa, služební 

telefonní číslo, oddělení, ID uživatele) a vaše obchodní funkce pro účely 

(1) emailové, telefonické a jiné komunikace; 

(2) zajištění vztahu se zákazníkem/dodavatelem a příslušných smluvních vztahů (včetně 

letecké, nákladní a lodní přepravy); 

(3) plánování zdrojů společnosti a správy poptávek a nákupu produktů; 

(4) zpracování a potvrzení objednávek; 

(5) provedení plateb a fakturace a vedení účetnictví; 

(6) business intelligence (plánování a reporting) a zajištění kvality; 

(7) správy kompletace balení (tzv. „kitting“) a správy skladových míst; a 

(8) sdílení souborů po síti. 

Vaše obchodní kontaktní údaje a jakékoliv vaše další osobní údaje, které jsou obsaženy v 

emailech, které nám byly vámi nebo dalšími osobami zaslány, a to za stejnými účely. 

2.2 Právní základ pro naše zpracování vašich osobních údajů 

Zpracování vašich osobních údajů je povoleno příslušnými právními předpisy. Odpovídající 

právní základ tvoří (od 25. května 2018) čl. 6, odst. 1, písmeno f) Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR), který povoluje zpracovávání osobních údajů 

pro účely našich oprávněných zájmů. V případě, že je zákazníkem nebo dodavatelem 

fyzická osoba, je místo toho právním základem čl. 6, odst. 1, písmene b) GDPR, dle kterého 

je zpracování osobních údajů povoleno za účelem plnění smlouvy. 
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Jestliže jsou vaše pracovní kontaktní údaje zpracovávány pro účely uvedené v oddílu 2.1(1) 

až (8), nebo jsou obsažené v emailech, můžeme je zpracovávat, jelikož je takové zpracování 

nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Bez zpracovávání vašich příslušných 

osobních údajů není možné řádně plnit smlouvu uzavřenou mezi námi a vaším 

zaměstnavatelem. Zpracováváme však pouze osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řádné 

plnění takové smlouvy a nad rámec tohoto účelu je nebudeme zpracovávat. Nejsme si 

vědomi, že by existovaly jakékoliv zájmy, které by měly přednost před našimi oprávněnými 

zájmy,, které by vyžadovaly, abychom neprováděli zpracovávání vašich osobních údajů. 

Navíc, zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smlouvy je 

i ve vašem zájmu, neboť v opačném případě je možné, že nebudete v plném rozsahu plnit 

své povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu s vaším zaměstnavatelem. 

2.3 Musíte nám poskytovat své osobní údaje? 

Poskytnutí vašich osobních údajů není vaší smluvní povinností nebo povinností stanovenou 

právními předpisy. Nemáte tedy povinnost nám své osobní údaje poskytnout. 

Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, znamená to, že s vámi nebudeme moci 

komunikovat a nebudeme pravděpodobně moci řádně pokračovat v obchodním vztahu 

s vámi a vaším zaměstnavatelem. 

2.4 Dochází k automatizovanému rozhodování? 

Nečiníme žádná rozhodnutí založená pouze na automatizovaném zpracování, včetně 

profilování, která by pro vás měla právní účinky nebo se vás obdobným způsobem 

významně dotýkala. 

2.5 Zdroje, ze kterých jsme získali vaše osobní údaje 

Kromě osobních údajů získaných přímo od vás jsme mohli získat vaše osobní údaje, 

uvedené v oddílu 2.1 z následujících zdrojů: od vašich dalších kolegů, např. pokud vás 

zastupují v případě nemoci, dovolené, atd.; emailové komunikace dalších osob mohou 

obsahovat vaše pracovní kontaktní údaje (např. s ohledem na minulé objednávky) odeslané 

ze zemí EU či zemí mimo EU v závislosti na daném odesílateli/příjemci. Tyto zdroje nejsou 

veřejně přístupné. 

2.6 Doba uchovávání 

Doba uchovávání vašich osobních údajů závisí na účelu, kvůli kterému jsou osobní údaje 

zpracovány, a nástroji, pomocí kterého jsou osobní údaje zpracovány. V tomto oznámení 

není možné shrnout všechny doby uchovávání osobních údajů v přiměřeně srozumitelném 

formátu. Kritéria použitá k určení doby uchovávání, která použijeme k uchovávání osobních 

údajů uvedených v oddílu 2.1 výše jsou: tak dlouho, jak (i) je nezbytně nutné pro příslušné 

účely, (ii) je nezbytně nutné pro plnění našeho obchodního vztahu s vámi, (iii) souhlasíte, 

a/nebo (iv) je vyžadováno příslušnými právními předpisy. 
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3 Poskytování osobních údajů třetím stranám 

3.1 Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám 

Vaše osobní údaje uvedené v levém sloupci předáváme následujícím třetím stranám, 

uvedeným v pravém sloupci: 

Osobní údaje uvedené v Odd. 2.1 Třetí strany 

Poskytovatelé IT služeb třetích stran pro účely IT hostingu, provozu a podpory 

(1) až (7) a osobní údaje obsažené 

v emailech 

- Boeing Distribution Services, Inc. (USA): Mateřská 

společnost 

(1) a osobní údaje obsažené v 

emailech 

- Microsoft Corporation (USA): oblast IT 

(4) - Spark::red LLC (USA): oblast IT (řešení pro webové 

stránky) 

(5) a (8) - Boeing Distribution Services ISC GmbH (Německo): 

Přidružená společnost 

- Boeing Distribution Services GmbH (Německo): 

Přidružená společnost 

 

3.2 Předávání vašich osobních údajů třetím stranám v zemích mimo Evropskou unii 

Jak je uvedeno v oddíle 3.1, některé třetí strany (tj. Boeing Distribution Services, Inc., 

Microsoft Corporation a Spark::red LLC), kterým předáváme vaše osobní údaje, se nachází 

v USA, tj. mimo Evropskou unii. Pro tuto zemi neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise 

o odpovídající ochraně; to znamená, že úroveň ochrany osobních údajů v této zemi není 

srovnatelná s úrovní ochrany údajů v Evropské unii. 

Vhodné záruky, které používáme k zabezpečení vašich osobních údajů pro taková předání 

jsou tzv. standardní smluvní doložky EU. Příklady takových standardních smluvních doložek 

EU můžete nalézt na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/transfer/index_en.htm nebo můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu 

osobních údajů (viz výše). 

4 Vaše práva (vč. práva vznést námitku) 

Dle příslušných předpisů na ochranu osobních údajů máte právo 

 na přístup k vašim osobním údajům, tj. můžete od nás získat potvrzení, zda 

zpracováváme vaše osobní údaje nebo ne a pokud ano, získat k takovým údajům 

přístup; 

 na opravu vašich osobních údajů, tj. právo na změnu nepřesných osobních údajů; 

 na výmaz vašich osobních údajů, tj. můžete požadovat, aby byly vaše osobní údaje za 

určitých podmínek vymazány (např. pokud zpracování takových údajů není nadále 

nutné pro účely, pro které byly údaje shromažďovány nebo jinak zpracovávány); 

 na omezení zpracování vašich osobních údajů, tj. můžete za určitých podmínek 

požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (např. pokud zpochybňujete 

správnost takových údajů, zpracování bude omezeno na dobu, která nám umožní 

ověřit jejich správnost); 

 informovat nás, že si nepřejete dostávat marketingová sdělení; 

 za určitých podmínek požadovat, aby byly vaše osobní údaje převedeny vám nebo třetí 

straně; a 
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 nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, která by pro vás měla právní účinky nebo se vás 

obdobným způsobem významně dotýkala. 

Dále máte právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů (i) v případě 

přímého marketingu, nebo (ii) z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud 

zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů. Pokud jde o 

takové účely, další informace najdete v oddílech 2.1 a 2.2 výše. 

V rozsahu, v jakém je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, 

máte také právo odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost našeho zpracování 

na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. 

Uplatňování jakýchkoli vašich výše uvedených práv podléhá předpokladům založeným 

příslušnými právními předpisy a za určitých okolností mohou být vaše práva omezena na 

základě výjimek uvedených v příslušných právních předpisech, zejména v čl. 17 odst. 3 a 

22 odst. 2 GDPR. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se svých práv nebo jejich omezení, 

případně chcete uplatnit výše uvedená práva, neváhejte se prostřednictvím výše uvedených 

kontaktních údajů obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat, způsobem uvedeným v oddílu 1 

.Můžete také podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u úřadu pro ochranu 

osobních údajů, a to zejména v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu 

práce nebo údajného porušení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

* * * 


