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Prohlášení o ochraně osobních údajů ohledně webové 
stránky společnosti WILO CS, s.r.o. na Facebooku 

 

 

Ochrana údajů je pro společnost WILO CS, s.r.o. velmi důležitá. Toto prohlášení vám 

poskytuje přehled o tom, jaké údaje od vás zpracováváme, a to v transparentní podobě. 

Informujeme vás zejména o následujícím: 

 

A. Obecné informace o ochraně údajů 

B.  Zpracování údajů na naší webové stránce na Facebooku 

C. Vaše práva jako subjektu údajů 

D. Další informace o ochraně údajů ve společnosti WILO CS, s.r.o. 
 

 

A. Obecné informace o ochraně údajů 

I. Jméno a adresa správce údajů 

Správcem údajů pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších 

vnitrostátních zákonů o ochraně údajů v členských státech a dalších příslušných ustanovení 

o ochraně údajů je: 

 
WILO CS, s.r.o.  

Obchodní ulice č.p. 125 

Čestlice 

PSČ 251 01 

 

Telefon: T +420 234 098 711 

E-mail: info.cz@wilo.com 

Web: www.wilo.cz  

 

 

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů 

Správce údajů jmenoval následujícího pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 
WILO CS, s.r.o.  

Obchodní ulice č.p. 125 

Čestlice 

PSČ 251 01 

 
Local Compliance Representative: Jan Pleskot 

E-mail: dataprivacy.cz@wilo.com 

Email: jan.pleskot@wilo.com  

 

 

B. Zpracování údajů na naší webové stránce na Facebooku 

I. Zpracování statistických údajů (tzv. page-insights) společnostmi 

Facebook a WILO CS, s.r.o. 

1. Popis a rozsah zpracování údajů 

Facebook nám jako nepostradatelnou součást vztahu s uživateli pomocí funkční strany 

bezplatně poskytuje statistické údaje o uživatelích naší stránky na Facebooku. Tyto údaje 

jsou shromažďovány nastavenými soubory cookie Facebooku, kdy každý obsahuje 
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jedinečný uživatelský kód, a Facebook je umísťuje do zařízení uživatele. Díky tomu 

získáváme informace a statistiky o tom, jak lidé pracují s naší webovou stránkou a se 

souvisejícím obsahem. Zpracování provádí Facebook a společnost WILO CS, s.r.o. jako 

společní správci v souladu s článkem 26 nařízení GDPR. Obě společnosti společně určí účely 

a prostředky zpracování. Je to proto, že společnost WILO CS, s.r.o. jako provozovatel 

stránky na Facebooku vytvořením této stránky poskytuje Facebooku možnost umísťovat 

cookies do zařízení návštěvníka, a to bez ohledu na to, zda návštěvník má, či nemá účet 

na Facebooku. 

V rámci smlouvy na základě článku 26 nařízení GDPR přejímá Facebook hlavní odpovědnost 

a plní veškeré povinností vyplývající z nařízení GDPR, pokud jde o zpracování údajů 

získaných funkcí tzv. insights subjektům údajů zde. 

Podrobné údaje o zpracování osobních údajů za účelem vytvoření těchto „postřehů“ o 

stránce a o naší smlouvě se společností Facebook lze najít zde. 
 

2. Právní základ zpracování údajů 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod f) nařízení GDPR. 

 

3. Účel zpracování údajů 

Údaje, které nám poskytuje Facebook, používáme v anonymní podobě, abychom učinili své 

příspěvky a aktivity na naší stránce na Facebooku atraktivnějšími. 

 

4. Doba uchovávání údajů 

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromáždění. 

Toto uchovávání může být vyžadováno i nadále, jestliže to stanoví evropský či vnitrostátní 

zákonodárný orgán v právních, správních či jiných předpisech EU, které se na společnost WILO 

CS, s.r.o. vztahují. K blokování nebo mazání údajů dále dochází tehdy, když uplyne doba 

uchovávání předepsaná uvedenými normami, pokud není potřeba údaje uchovávat po delší 

dobu pro účely uzavření nebo plnění smlouvy. 

 

5. Právo na námitku a napadení rozhodnutí 

Shromažďování údajů pro účely poskytování na stránce na Facebooku a uchovávání údajů 

v souborech protokolů je pro provoz stránky na Facebooku naprosto nezbytné. Návštěvník 

tedy nemá žádnou možnost tuto skutečnost rozporovat. 

 

 

II. Zpracování společností WILO CS, s.r.o. 

1. Popis a rozsah zpracování údajů 

Zpracováváme také informace na naší stránce na Facebooku, které nám poskytujete 

prostřednictvím související stránky, jak jsou například vaše jméno na Facebooku, kontaktní 

údaje (například v rámci loterie), komentáře k příspěvkům nebo zprávy. Toto zpracování 

provádíme my sami jako jediný správce. 
 

2. Právní základ zpracování údajů 

Získáme-li od vás souhlas s činnostmi zpracování, právním základem zpracování údajů je 

čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. 

 

Pokud se váš požadavek týká uzavření nebo plnění smlouvy s námi, právním základem 

zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. 

 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
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Jestliže zpracováváme údaje na základě našeho oprávněného zájmu při kontaktování 

návštěvníků naší webové stránky, souvisejícím právním základem zpracování je čl. 6 odst. 

1 písm. f) nařízení GDPR. 

 

3. Účel zpracování údajů 

Svou přítomnost na internetu udržujeme pro účely sdílení informací se zúčastněnými 

osobami a uživateli, abychom je průběžně informovali o naší společnosti, našich výrobcích, 

akcích a novinkách. 

 

4. Doba uchovávání údajů 

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich 

shromáždění. Toto uchovávání může být vyžadováno i nadále, jestliže to stanoví evropský 

či vnitrostátní zákonodárný orgán v právních, správních či jiných předpisech EU, které se 

na společnost WILO CS, s.r.o. vztahují. K blokování nebo mazání údajů dále dochází tehdy, 

když uplyne doba uchovávání předepsaná uvedenými normami, pokud není potřeba údaje 

uchovávat po delší dobu pro účely uzavření nebo plnění smlouvy. 

 

5. Právo na námitku a napadení rozhodnutí 

Návštěvník má kdykoli možnost do budoucnosti odvolat svůj poskytnutý souhlas (také viz 

„Právo na odvolání svého souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů“). Jestliže nás 

uživatelé kontaktují e-mailem, mohou svůj souhlas s uchováváním svých osobních údajů 

kdykoli odvolat. 

Shromažďování údajů pro účely poskytování na stránce na Facebooku a uchovávání údajů 

v souborech protokolů je pro provoz stránky na Facebooku naprosto nezbytné. Návštěvník 

tedy nemá žádnou možnost tuto skutečnost rozporovat. 

 

 

III.  Zpracování společností Facebook 
 

Když navštěvujete naši stránku na Facebooku, kde prezentujeme naši společnost a 

zajímavý obsah týkající se společnosti Wilo a kde komunikujeme se zákazníky a 

zúčastněnými stranami, bude společnost Facebook zpracovávat některé vaše údaje. 

Jedinou osobou odpovědnou za zpracování těchto osobních údajů je společnost Facebook 

Ireland Ltd (Irsko/EU). Společnost Facebook jednoznačně neuvádí, jakým způsobem 

používá údaje z návštěv stránek na Facebooku ke svým vlastním účelům, v jakém rozsahu 

jsou aktivity na stránce na Facebooku přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho 

Facebook uchovává tyto údaje a zda jsou údaje z návštěvy stránky na Facebooku 

poskytovány třetím stranám, a tyto skutečnosti nám nejsou zcela známy. Podrobné 

informace o zpracování osobních údajů společností Facebook lze najít zde 

(https://facebook.com/about/privacy/). 

 

 

C. Vaše práva jako subjektu údajů 

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjekt údajů ve smyslu 

nařízení GDPR. Vůči správci údajů máte následující práva: 

 

I. Přístup k informacím 

Máte právo žádat od správce potvrzení, aby potvrdil, zda zpracovává některé vaše osobní 

údaje. 

Pokud ano, máte právo požadovat, aby vám správce údajů poskytl následující informace: 

1. Účely zpracování osobních údajů; 

https://facebook.com/about/privacy/
https://facebook.com/about/privacy/
https://facebook.com/about/privacy/
https://facebook.com/about/privacy/
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2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů; 

3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou 

sděleny; 

4. Zamýšlené období uchovávání osobních údajů, nebo pokud nejsou přesné informace 

k dispozici, kritéria stanovení doby uchovávání; 

5. Existence práva na výmaz nebo opravu svých osobních údajů, práva na omezení 

zpracování osobních údajů správcem údajů a práva odvolat souhlas s takovým 

zpracováním; 

6. Existence práva podat stížnost k dohledovému orgánu; 

7. Všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, které byly od subjektu údajů 

shromážděny; 

8. Existence automatizovaného rozhodování o osobách, včetně profilování v souladu s 

čl. 22 odst. 1 a odst. 4 nařízení GDPR a, pokud jde o tento případ, smysluplné 

informace ohledně logického zdůvodnění, rozsahu a zamýšlených vlivech takového 

zpracování údajů na subjekt údajů. 

Také máte právo požadovat informace o tom, zda byly vaše osobní údaje předány do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci. V tomto ohledu můžete požadovat, abyste byli 

informováni o adekvátních bezpečnostních opatřeních podle článku 46 nařízení GDPR v 

souvislosti s předáváním údajů. 

 

II. Právo na opravu  

Máte právo žádat od správce údajů, aby opravil nebo doplnil vaše osobní údaje, pokud jsou 

nesprávné nebo neúplné. Správce údajů musí údaje opravit bez zbytečného odkladu. 

 

III.  Právo omezit zpracování údajů 

Máte právo uvalit na zpracování svých osobních údajů omezení za následujících podmínek: 

1. pokud napadnete správnost svých osobních údajů a dáte správci údajů dostatek 

času k ověření správnosti vašich osobních údajů; 

2. pokud je zpracování nezákonné a odmítnete odstranění svých osobních údajů a 

namísto toho požadujete, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno; 

3.  správce údajů už nadále údaje nepotřebuje k účelům, k nimž byly shromážděny, 

ale vy údaje požadujete kvůli prosazení, uplatnění či obhajobě svých právních 

zájmů, nebo 

4. vznesli jste námitku vůči zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, a 

rozhodnutí o tom, zda oprávněné zájmy správce údajů převažují nad vašimi zájmy, 

ještě nebylo přijato. 

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, tyto údaje, vyjma jejich 

uchovávání, smí být zpracovávány pouze s vaším souhlasem pro účely prosazování, 

vymáhání nebo obhajoby oprávněných zájmů, k ochraně práv jiných osob či právnických 

osob nebo z důvodů důležitých veřejných zájmů Evropské unie či členského státu. 

Pokud bude omezení uvalené na zpracování vašich údajů na základě uvedených podmínek 

upraveno, bude vás správce údajů před zrušením omezení informovat. 

 

IV. Právo na výmaz 

1. Povinnost vymazat údaje 

Od správce údajů můžete požadovat, aby vaše osobní údaje vymazal, a správce údajů je 

povinen tyto údaje neprodleně vymazat za předpokladu, že platí jeden z následujících 

důvodů: 

(1) Vaše osobní údaje už nejsou nezbytné k plnění účelů, ke kterým byly shromážděny 

nebo zpracovány. 
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(2) Odvoláváte svůj souhlas, na jehož základě jsou údaje zpracovávány v souladu s 

čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR a pro zpracování 

neexistuje žádný jiný právní základ. 

(3) Vznesli jste námitku vůči zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR a 

neexistují převažující oprávněné zájmy na zpracování údajů, nebo vznášíte námitku 

vůči zpracování údajů v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR. 

(4) Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně. 

(5) Vymazání vašich osobních údajů je nutné kvůli plnění zákonných povinností 

předepsaných zákony EU nebo zákony členských států, jimiž se správce řídí. 

(6) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami nabízenými 

informační společností v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení GDPR. 

2. Další oznámení pro třetí strany 

Pokud správce vaše osobní údaje zveřejnil a má povinnost takové údaje odstranit v souladu 

s čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR, musí správce údajů v mezích dostupných technologií a 

nákladů na implementaci přijmout adekvátní opatření, včetně opatření technické povahy, 

aby informoval správce údajů zpracovávajícího osobní údaje o skutečnosti, že vy jakožto 

subjekt údajů jste požádali o odstranění všech odkazů na tyto osobní údaje a dále kopií 

nebo reprodukcí těchto osobních údajů. 

3. Výjimky 

Právo na odstranění svých údajů nemáte v rozsahu, v jakém je jejich zpracování nezbytné: 

(1) pro výkon práv na svobodu vyjadřování a svobodný přístup k informacím; 

(2) k plnění zákonných povinností, které vyžadují zpracování údajů na základě práva 

EU nebo zákonů členských států, kterými se správce údajů řídí, nebo k plnění funkce 

ve veřejném zájmu nebo k uplatnění veřejné pravomoci, která byla správci údajů 

svěřena; 

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a písm. 

i) nařízení GDPR a čl. 9 odst. 3 nařízení GDPR; 

(4) k dosažení účelů, které jsou ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo 

historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení 

GDPR v rozsahu, v jakém lze očekávat, že práva uvedená v části a) způsobí, že 

dosažení cílů tohoto zpracování dat bude neproveditelné či výrazně ztížené, nebo 

(5) pro účely prosazování, uplatnění nebo obhajoby právních zájmů. 

 

V. Právo na další oznámení 

Pokud jste vůči správci údajů uplatnili své právo na opravu nebo výmaz svých údajů nebo 

pokud jste uvalili na zpracování údajů omezení, je správce údajů povinen uvědomit 

všechny příjemce, kterým byly osobní údaje sděleny, o opravě či výmazu vašich údajů 

nebo o uvalení omezení na zpracování vašich údajů, pokud taková akce není 

neproveditelná či nevyžaduje nepřiměřené úsilí nebo výdaje. 

Máte právo být správcem údajů o těchto příjemcích vašich osobních údajů informováni. 

 

VI. Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu. Také máte právo přenést své údaje k 

jinému správci údajů bez zásahů ze strany správce údajů, kterému byly údaje původně 

zpřístupněny, za předpokladu, že: 

1. údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. 

a) nařízení GDPR, nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení GDPR, a 

2. zpracování je prováděno s využitím automatizovaných postupů. 

Když toto své právo uplatníte, máte také nárok, aby byly vaše osobní údaje předány přímo 

jedním správcem údajů druhému, pokud je to technicky možné. Nesmí tím být omezena 

práva a svobody třetích stran. 
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Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování údajů nezbytné k plnění funkce 

ve veřejném zájmu nebo k uplatnění veřejné pravomoci, která byla správci údajů svěřena. 

 

VII. Právo vznést námitku 

Máte právo kdykoli vznést vůči zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 

písm. e) nebo písm. f) nařízení GDPR z důvodů, které vyplývají z vaší osobní situace; 

to platí také pro profilování založené na stejných ustanoveních. 

Správce údajů poté ukončí zpracování vašich osobních údajů, pokud neprokáže 

přesvědčivé oprávněné zájmy na zpracování údajů, které převáží nad vašimi zájmy, právy 

a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží účelům prosazení, uplatnění nebo obhajoby 

právních zájmů. 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, máte právo vznést 

námitku vůči tomuto zpracování pro tyto účely přímé reklamy kdykoli; to platí také pro 

profilování spojené s takovou přímou reklamou. 

Vaše osobní údaje už nebudou pro účely přímé reklamy zpracovávány, pokud vůči 

takovému zpracování vznesete námitku. 

V kontextu služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES můžete 

uplatnit své právo na námitku vůči zpracování pomocí automatizovaných procesů, které 

využívají technické specifikace. 

 

VIII. Právo odvolat prohlášení o souhlasu na základě zákona o ochraně údajů 

Máte právo odvolat dříve učiněné prohlášení o souhlasu na základě zákona o ochraně 

údajů. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného 

před odvoláním souhlasu. 

 

IX. Automatizované rozhodování o osobách, včetně profilování 

Máte právo nebýt vystaveni rozhodování založenému výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní následky nebo vás podobně 

závažně postihuje. To neplatí, pokud je rozhodování 

1. nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů; 

2. schváleno právem Evropské unie nebo členského státu, kterému správce údajů 

podléhá, a které také stanoví vhodná opatření k zabezpečení práv, svobod a 

oprávněných zájmů subjektů údajů; nebo 

3. založeno na vašem výslovném souhlasu. 

Rozhodování však nesmí být založeno na zvláštních kategoriích osobních údajů v souladu 

s čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo písm. g) a nejsou 

přijata vhodná opatření k zabezpečení práv, svobod a oprávněných zájmů subjektů údajů. 

V případech, na něž odkazuje bod (1) a (3), musí správce údajů zavést vhodná opatření k 

zabezpečení vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, přinejmenším právo na lidský 

zásah na straně správce údajů, na vyslovení vašeho názoru nebo na napadení rozhodnutí. 

 

X. Právo podat stížnost k dohledovému orgánu 

Aniž by tím byly ovlivněny jiné administrativní nebo soudní opravné prostředky, máte právo 

podat stížnost k dohledovému orgánu, zejména v členském státu, kde máte trvalý pobyt, 

pracoviště nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování 

osobních údajů porušuje nařízení GDPR. 

Dohledový orgán, u něhož byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o průběhu a 

výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 

nařízení GDPR. 

 

Pokud chcete vznést námitku vůči shromažďování, zpracování nebo používání svých údajů 

společností Wilo v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů, kategoricky nebo vůči 
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jednotlivým opatřením, můžete nám svou námitku zaslat e-mailem nebo poštou na 

následující kontaktní adresy: 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti WILO CS, s.r.o.: 

 
WILO CS, s.r.o.  

Obchodní ulice č.p. 125 

Čestlice 

PSČ 251 01 

 
Local Compliance Representative: Jan Pleskot 

E-mail: dataprivacy.cz@wilo.com 

Email: jan.pleskot@wilo.com  

 

 

D. Další informace o ochraně údajů ve společnosti WILO CS, s.r.o. 

Další informace o zpracování údajů na naší všeobecné webové stránce lze najít zde. 
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