ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SUN CHEMICAL - EMEA

1.

Úvod a shrnutí

1.1.

Společnost Sun Chemical a společnosti z její skupiny tímto demonstrují svůj závazek v oblasti
ochrany osobních údajů a soukromí zavedením globálního programu ochrany osobních údajů, který
bude podporovat dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů a soukromí a standardů
ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů, včetně příloh a doplňujících zásad
(souhrnně „Zásady“), stanoví všeobecný rámec a definují všeobecné požadavky na zajištění toho,
že osobní údaje zpracováváme náležitým, spravedlivým, zákonným, transparentním a bezpečným
způsobem, a to jak na lokální, tak na globální úrovni. Konkrétní témata mohou být navíc upravena
místními zásadami a postupy.

1.2.

Tyto Zásady jsou v souladu s požadavky platných zákonů a předpisů (a v některých případech je
převyšují), zejména směrnic EU o ochraně údajů a jakékoli vnitrostátní legislativy, která je
implementuje, a všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), které je účinné
od 25. května 2018 (nahrazuje směrnici 95/46/ES a příslušnou vnitrostátní legislativu). V některých
případech může být místní legislativa více omezující než tyto Zásady; v takovém případě je při
zpracovávání osobních údajů v dané jurisdikci nutné dodržovat přísnější pravidla. Na místní úrovni
se v relevantních případech mohou vydávat dodatky, které ustanovují specifičtější pravidla a budou
mít v případě nekonzistentnosti přednost před těmito Zásadami. Od příslušné organizační jednotky
společnosti Sun Chemical se očekává, že se bude řídit jak těmito Zásadami, tak jakýmikoli
specifickými zásadami vztahujícími se na danou jurisdikci (pokud byly stanoveny).

2.

Definice
Pojem „správce osobních údajů“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný orgán,
agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními subjekty ustanovuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů.
Pojem „subjekt údajů“ označuje identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, na kterou
se vztahují osobní údaje. Mezi příklady subjektů údajů mohou patřit naši (i) zaměstnanci a jejich
rodinní příslušníci; ii) pracovníci na dobu určitou; (iii) uchazeči o zaměstnání u společnosti Sun
Chemical; (iv) zaměstnanci našich dodavatelů a zákazníků; (v) návštěvníci našich budov; a (vi)
uživatelé webových stránek.
Pojem „osobní údaje“ označuje jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby (subjekt údajů); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou je možné přímo nebo
nepřímo identifikovat zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační
údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou,
genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané fyzické osoby.

Pojem „porušení zabezpečení osobních údajů“ označuje jakékoli narušení zabezpečení vedoucí
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo
přístupu k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům.
Pojem „zpracování“ označuje provádění jakékoliv operace nebo souboru operací, které se provádějí
na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, nebo
nikoliv, jako je sběr, zaznamenávání, třídění, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo
pozměňování, vyhledávání, konzultování, používání, zveřejňování, šíření nebo jiné zpřístupňování,
slaďování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo zničení.
Pojem „zpracovatel“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný orgán, agenturu nebo jiný
subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
Pojem „zvláštní kategorie osobních údajů“ označuje osobní údaje odhalující rasový nebo etnický
původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových
organizacích, zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů za účelem jednoznačného
určení fyzické osoby, údaje o zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace
fyzické osoby. Podobná nebo dokonce přísnější pravidla se mohou vztahovat na osobní údaje
týkající se odsouzení za spáchání trestného činu nebo přestupků a na identifikační čísla.
Pojem „Sun Chemical“ označuje společnost Sun Chemical Group Coöperatief UA spolu se všemi
jejími přidruženými společnostmi. Pojem „organizační jednotka společnosti Sun Chemical“
označuje individuální přidruženou společnost Sun Chemical. Pojem „region společnosti Sun
Chemical“ označuje vymezený region společnosti Sun Chemical.
Sun Chemical Group Coöperatief UA, společnost Sun Chemical Corporation a příslušné místní
organizační jednotky společnosti Sun Chemicals na území EU budou Správci při zpracovávání
osobních údajů ve spojitosti s činnostmi organizačních jednotek společnosti Sun Chemical na území
EU.

3.

Centralizované a místní zpracování

3.1.

Všechny organizační jednotky společnosti Sun Chemical budou lokálně zpracovávat určité osobní
údaje pro své vlastní účely. Avšak vzhledem k tomu, že jsme globální organizace, může se mnoho
našich obchodních činností realizovat (a dosahovat efektivity obchodních činností) zpracováváním
nebo konsolidací informací o subjektech údajů ve specifických nebo centralizovaných databázích a
systémech nacházejících se v určitých zařízeních po celém světě. Takové osobní údaje se také sdílí
s dalšími systémy a databázemi, které jsou provozované společností Sun Chemical nebo jejím
jménem. Společnost Sun Chemical a další systémy a databáze však budou získávat, přijímat,
používat, sdílet nebo jinak zpracovávat takové osobní údaje v souladu s platnou legislativou, těmito
Zásadami, dalšími zásadami (v příslušném rozsahu) a jakýmikoli specifickými místními zásadami
pro organizační jednotku společnosti Sun Chemical (podle požadavků místní legislativy).
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4.

Správci a kontaktní skupiny pro ochranu osobních údajů

4.1.

Organizační jednotky společnosti Sun Chemical budou Správci pro zpracovávání osobních údajů.
Při specifických regionálních a globálních zpracovatelských činnostech budou organizační jednotky
společnosti Sun Chemical, Sun Chemical Regional a Sun Chemical Global správci pro zpracovávání
osobních údajů.

4.2.

Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy, stížnosti nebo chce uplatnit svá práva, může kontaktovat
kontaktní skupinu pro ochranu osobních údajů ve svém regionu. Společnost Sun Chemical se bude
v dobré víře snažit zodpovědět každou otázku, prošetřit každou stížnost a reagovat v rozumné
časové lhůtě. Společnost Sun Chemical se bude zabývat každou stížností spravedlivým, nestranným
a nezaujatým způsobem. Žádný subjekt údajů nebude přímo či nepřímo šikanován ani diskriminován
v důsledku toho, že podal stížnost.

5.

Principy ochrany soukromí

5.1.

Společnost Sun Chemical a každý subjekt jednající jejím jménem musí vždy konat v souladu s
následujícími principy ochrany osobních údajů a zvažovat rizika související s ochranou soukromí
před získáním, používáním, uchováním, zveřejněním nebo jiným zpracováním osobních údajů,
například v novém systému nebo v rámci projektu.
a. Zákonnost, spravedlivost a transparentnost: Společnost Sun Chemical bude osobní údaje
zpracovávat pouze na základě oprávněných důvodů, bude jednat spravedlivě a poskytne
subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.
b. Omezení účelu: Společnost Sun Chemical bude získávat jen osobní údaje, které jsou relevantní
a nezbytné pro stanovené, explicitní a oprávněné účely, a osobní údaje bude zpracovávat pouze
způsobem, který je kompatibilní s účely, pro které byly získány.
c. Proporcionalita/minimalizace údajů: Společnost Sun Chemical bude zpracovávat pouze osobní
údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nezbytné a nejsou nadbytečné pro účely, pro které jsou
zpracovávány.
d. Přesnost: Společnost Sun Chemical bude osobní údaje uchovávat natolik přesné, úplné a
aktuální, jak to vyžaduje účel, pro který jsou zpracovávány.
e. Odpovědnost: Společnost Sun Chemical zavedla vhodná opatření, která umožní společnosti
prokázat, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s těmito principy ochrany údajů.
f.

Zabezpečení: Společnost Sun Chemical bude osobní údaje zpracovávat způsobem, který zajistí
jejich přiměřené zabezpečení, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, prostřednictvím vhodných
technických nebo organizačních opatření.

6.

Oznámení, souhlas a práva subjektů údajů

6.1.

Při získávání osobních údajů od subjektu údajů nebo od třetích stran poskytne společnost Sun
Chemical subjektu údajů oznámení o ochraně osobních údajů v souladu s články 12 až 14 GDPR.
V závislosti na kontextu a případu budou do oznámení zahrnuty různé informace.
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6.2.

Společnost Sun Chemical bude subjektům údajů poskytovat odpovídající přístup k jejich osobním
údajům a umožní jim uplatnit jejich práva na opravu, vymazání, omezení nebo přenos osobních
údajů.

7.

Důvěrnost, zabezpečení údajů a oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

7.1.

Společnost Sun Chemical implementuje příslušná technická a organizační opatření pro zajištění
odpovídajícího zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

7.2.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů uvědomí společnost Sun Chemical příslušný
dozorový orgán bez zbytečného odkladu a popřípadě nejpozději sedmdesát dvě (72) hodiny poté,
co se o dané události dozví. Společnost Sun Chemical může také upozornit na případné porušení
zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, jejichž osobní údaje mohly být ohroženy, pokud je
pravděpodobné, že by narušení osobních údajů mohlo vést ke zvýšenému riziku ohrožení jejich
soukromí.

8.

Uchovávání údajů

8.1.

Společnost Sun Chemical bude uchovávat osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci
subjektů údajů, pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo tak, jak to
vyžaduje platná legislativa (podle toho, co je delší). Společnost Sun Chemical bezpečně zlikviduje
(nebo bude uchovávat jen v anonymní nebo neidentifikovatelné podobě) osobní údaje, které již
nejsou potřebné. Učiní tak v souladu s platnou legislativou, pokud (i) je nepotřebuje na obranu před
právními nároky; (ii) neexistují povinné (zákonné nebo smluvní) povinnosti uchovávat nebo
archivovat, které vyžadují delší uchovávání; nebo (iii) se osobní údaje nebudou zpracovávat výlučně
pro archivační účely ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historickém výzkumu, případně
pro statistické účely za předpokladu, že byla implementována příslušná technická a organizační
opatření.

9.

Přenos osobních údajů třetím stranám

9.1.

Společnost Sun Chemical zpřístupní osobní údaje třetím osobám pouze za přiměřených okolností,
bude o tom informovat subjekty údajů a zavede opatření pro ochranu osobních údajů.

9.2.

Společnost Sun Chemical bude uskutečňovat mezinárodní přenosy osobních údajů (ať již
vnitropodnikové nebo mezipodnikové, případně jiné) mimo území Evropské unie (EU), Evropského
hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska, pouze v případě, že (a) přenos probíhá v souladu
s legislativou platnou v jurisdikci převodce; a (b) převodce zajistil, že je v příslušné jurisdikci příjemce
zajištěna přiměřená úroveň ochrany nebo byla zavedena přiměřená opatření pro ochranu osobních
údajů. Převodce zodpovídá za posouzení takové přiměřenosti a v případě potřeby bude od příjemce
požadovat, aby zavedl ochranné mechanismy podobné těm, které vyžadují zásady a jurisdikce
převodce.
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10.

Změny

10.1. Společnost Sun Chemical může v zákonem povoleném rozsahu podle vlastního uvážení
příležitostně revidovat, pozměňovat nebo doplňovat tyto Zásady. Subjektům údajů doporučujeme
pravidelnou kontrolu kvůli zajištění jejich informovanosti o změnách. Kterýkoli subjekt údajů, který
umožní společnosti Sun Chemical být správcem a/nebo zpracovatelem jeho osobních údajů,
souhlasí s tím, že pro něj bude závazná nejaktuálnější verze těchto Zásad.
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