Prohlášení o ochraně údajů
Společnosti skupiny Ammann Group (dále jen Ammann) respektují vaše soukromí a
váš osobní prostor. Velmi nám záleží na ochraně osobních údajů, jako je vaše
jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa atd.
Toto prohlášení o ochraně údajů upravuje zpracování vašich osobních údajů.
Společnost Ammann nakládá s vašimi údaji v souladu s příslušnými zákonnými
předpisy o ochraně údajů a níže uvedenými zásadami.
Internetové stránky společností skupiny Ammann Group mohou uvádět odkazy na
stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

1.

Definice osobních údajů a jejich zpracování

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby;
„Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace s osobními údaji, která je prováděna
pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

2.

Účelové omezení a minimalizace údajů

Skupina Ammann dodržuje zásadu účelového omezení a minimalizace údajů při
zpracování osobních údajů. To znamená, že společnost zpracovává co nejméně
osobních údajů.

3.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Ammann uchovává a zpracovává vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro
uzavření, provedení nebo ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.
V ostatních případech Ammann zpracovává vaše osobní údaje pouze s vaším
předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely a v
rozsahu uvedeném v souhlasu. Bez vašeho souhlasu vás například Ammann nebude
informovat o svých produktech a službách.
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Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti. Po obdržení
odvolání vašeho souhlasu budou vaše údaje vymazány. Odvolání souhlasu prosím
zašlete na adresu:
Ammann Switzerland Ltd
Data Protection Officer
Eisenbahnstrasse 25
4901 Langenthal
dpo@ammann.com

Osobní údaje použité v běžné komunikaci se skupinou Ammann (např. dotazy
týkající se produktů zaslané prostřednictvím našeho internetového kontaktního
formuláře mimo rámec smluvního vztahu se zákazníkem) budou zpracovávány
pouze pro účely této komunikace. I v tomto případě máte právo svůj souhlas odvolat.
Konkrétně:
Časopis pro zákazníky skupiny Ammann
Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho
zákaznického časopisu. Nedáte-li souhlas s dalším využitím svých údajů, budou
údaje poskytnuté při registraci použity pouze k zasílání časopisu. Přihlášení k odběru
můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím možnosti „odhlásit odběr“ uvedené v časopisu.
Po odhlášení odběru časopisu budou vaše údaje vymazány.
Informační zpravodaj společnosti Ammann
Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje.
Nedáte-li souhlas s dalším využitím svých údajů, budou údaje poskytnuté při
registraci použity pouze k zasílání zpravodaje. Součástí každého zpravodaje je i
odkaz pro okamžité odhlášení odběru. Po odhlášení budou vaše údaje vymazány.
Přihlašovací údaje
Přihlašovací údaje
Prodejci se mohou zaregistrovat na našich internetových stránkách Dealer Portal a
Dealer Shop pro budoucí komunikaci a objednávky produktů Ammann. Nedáte-li
souhlas s dalším využitím svých údajů, budou údaje poskytnuté při registraci
zákaznického účtu použity pouze k přímé komunikaci se zákazníkem. Svůj účet
můžete kdykoliv smazat. Vaše údaje však budou i nadále sloužit k zasílání
zákaznického časopisu či informačního zpravodaje, neodhlásíte-li jejich odběr.
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4.

Odkazy a hypertextové odkazy

Kliknutí na hypertextový odkaz na internetových stránkách společností skupiny
Ammann může vést k opuštění sítě a systémů společnosti. Skupina Ammann
nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, správnost nebo funkčnost internetových
stránek třetích stran. Odkazy jsou poskytovány v dobré víře a skupina Ammann
nepřebírá žádnou odpovědnost za změny na odkazovaných internetových stránkách
třetích stran. Uvedení odkazu na jiné internetové stránky nepředstavuje doporučení
těchto stránek skupinou Ammann. Důrazně doporučujeme podrobně se seznámit s
informacemi o ochraně údajů platnými pro navštívené internetové stránky.

5.

Cookies

Informace o používaných souborech cookies a jejich funkcích naleznete v sekci
Cookie Notes.

6.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá internetovou analytickou službu Google Analytics
od společnosti Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv.
„cookies“, což jsou textová pole umístěná ve vašem počítači, která internetové
stránce pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace generované
soubory cookies o použití internetové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny
na servery společnosti Google ve Spojených státech amerických a zde uchovávány.
Společnost Google tyto informace použije pro účely hodnocení používání internetové
stránky, vytváření zpráv o aktivitě na internetové stránce pro její obsluhu a
poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním internetové stránky a
internetu. Společnost Google může tyto informace převádět třetím stranám v případě,
že tak vyžaduje zákon, nebo pokud jsou tyto třetí strany pověřeny zpracováním
informací pro společnost Google. Společnost Google nebude nikdy spojovat vaši IP
adresu s jinými údaji, které společnost Google uchovává. Používání cookies můžete
odmítnout výběrem příslušného nastavení svého prohlížeče, ale upozorňujeme, že
pokud tak učiníte, nebudete možná moci využívat všechny funkce této internetové
stránky. Používáním této internetové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás
společností Google způsobem a pro účely, které jsou uvedeny výše. Rádi bychom
zdůraznili, že naše webové stránky používají službu Google Analytics s příponou
„_anonymizeIp()“, což znamená, že se IP adresy zaznamenávají pouze ve zkrácené
podobě, a nejsou tak s vámi přímo spojeny. Sběr, zpracování a použití vašich údajů
můžete kdykoliv s účinností do budoucna zakázat instalací příslušných doplňků
prohlížeče; pro instalaci doplňků klikněte na následující odkaz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.

Mobilní aplikace

Při používání prodejních a servisních mobilních aplikací skupiny Ammann mohou být
uplatněny analytické metody, jejichž rozsah odpovídá souborům cookies. Informace
o shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím prodejních a
servisních mobilních aplikací skupiny Ammann naleznete v podmínkách jejich
používání. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím
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aplikací skupiny Ammann probíhá výhradně s vaším souhlasem výslovně vyžádaným
před použitím aplikace.

8.

Pluginy sociálních sítí

Skupina Ammann používá tzv. pluginy (dále jen funkční tlačítka) sociálních sítí, jako
je Facebook, Twitter nebo Youtube.
Při návštěvě našich internetových stránek jsou tato funkční tlačítka ve výchozím
nastavení neaktivní, to znamená, že neodesílají žádná data příslušným sociálním
sítím, pokud nestanovíte jinak. Před použitím musíte funkční tlačítka kliknutím
aktivovat. Po aktivaci zůstane funkční tlačítko aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo
nevymažete cookies vašeho prohlížeče. Další informace o používání cookies
naleznete v sekci Cookie Notes.
Po aktivaci funkčního tlačítka je vytvořeno přímé spojení se serverem příslušné
sociální sítě. Obsah funkčního tlačítka je poté přenesen ze sociální sítě přímo do
vašeho prohlížeče a integrován do internetové stránky.
Bezprostředně po aktivaci funkčního tlačítka může příslušná sociální síť
shromažďovat data bez ohledu na to, zda s funkčním tlačítkem komunikujete, či
nikoliv. Jste-li přihlášeni do sociální sítě, může být tato návštěva internetové stránky
přiřazena vašemu uživatelskému účtu. Sociální sít nemůže vašemu účtu přiřadit
návštěvu jiných internetových stránek skupiny Ammann, dokud neaktivujete funkční
tlačítka také na těchto stránkách.
Máte-li účet na sociální síti, ale nechcete, aby byla data shromážděná během vaší
návštěvy našich internetových stránek přiřazena k informacím o vašem členství,
odhlaste se před aktivací funkčního tlačítka z vašeho účtu.
Skupina Ammann nemá žádný vliv na množství dat shromažďovaných sociálními
sítěmi prostřednictvím jejich funkčních tlačítek. Za zpracování osobních údajů
počínaje kliknutím na odkaz je výhradně zodpovědná příslušná sociální síť.
Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování a
využívání sociálními sítěmi, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu
vašeho soukromí naleznete v oznámení o ochraně údajů příslušných sociálních sítí.

9.

Přístup třetích osob k vašim osobním údajům

Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů je prováděno přímo
skupinou Ammann nebo pověřeným poskytovatelem služeb, pokud skupina Ammann
tuto možnost výslovně nevyloučila. Je-li zpracováním údajů pověřen externí
poskytovatel, zajistí skupina Ammann dodržování příslušných nařízení o ochraně
údajů a povinností vyplývajících z tohoto prohlášení také ze strany poskytovatele.
Poskytovatelé služeb mohou být pověřeni například odesíláním zboží nebo
reklamních materiálů, nebo organizací cenových soutěží.
Žádná jiná třetí osoba nemá k vašim osobním údajům přístup. Skupina Ammann tyto
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údaje v žádném případě neprodává ani jinak nevyužívá.
Skupina Ammann předává údaje státním orgánům pouze na základě oficiálních nebo
právních požadavků a dále v případě, že jde o zákonnou oznamovací povinnost.

10. Bezpečnost dat
Skupina Ammann uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu
vašich údajů před ztrátou, pozměněním, zničením, zneužitím či přístupem
neoprávněných osob. Průběžně zlepšujeme naše bezpečnostní opatření v souladu s
technologickým vývojem.
Všechny internetové stránky skupiny Ammann jsou certifikovány podle protokolu
SSL.

11. Děti
Skupina Ammann cíleně neshromažďuje osobní údaje dětí mladších 16 let. Zjistí-li,
že ji byly takové údaje předány bez souhlasu rodiče nebo zákonného opatrovníka,
Ammann tyto údaje okamžitě vymaže. K tomu je však nezbytné, aby skupina
Ammann obdržela příslušné informace od vás jako rodičů či opatrovníků.

12. Právo na přístup a právo na opravu
Skupina Ammann vás bude na požádání co nejdříve písemně v souladu s platnými
právními předpisy informovat o tom, jaké osobní údaje má o vás uloženy. Pokud jsou
některé údaje nesprávné, navzdory našemu úsilí zajistit správnost a aktuálnost
uložených údajů, na vaše přání tyto údaje opravíme.

13. Právo na vymazání a omezení zpracování, přenositelnost a právo
na podání stížnosti
Skupina Ammann vymaže vaše osobní údaje v případě, že přestane existovat
obchodní účel spojený s jejich ukládáním nebo pokud to vyžadují příslušné předpisy
o ochraně dat. Je-li k ukládání údaje nutný váš souhlas, vymaže Ammann tyto údaje
v případě, že svůj souhlas odvoláte, nebo pokud zanikne účel, pro nějž byl souhlas
udělen.
Na vaši výslovnou žádost Ammann omezí nebo zcela zablokuje zpracovávání vašich
osobních údajů. V takovém případě skupinu Ammann informujte o rozsahu a době
trvání omezení nebo zablokování vašich údajů. Je-li to technicky možné, můžete
tímto způsobem vyloučit zpracovávání a používání vašich údajů v určitých oblastech.
Vaše osobní údaje budou rovněž blokovány, je-li to vyžadováno příslušnými předpisy
na ochranu údajů. Na vaši výslovnou žádost převede skupina Ammann vaše osobní
data do strukturovaného strojově čitelného formátu a bude-li to technicky možné,
umožní jejich převod z jedné společnosti pařící do skupiny Ammann do druhé, anebo
třetí osobě. Máte také právo kdykoliv podat stížnost příslušnému orgánu dozoru.
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14. Změny prohlášení o ochraně údajů
Skupina Ammann toto prohlášení o ochraně údajů dle potřeby průběžně aktualizuje.
Může být nezbytné přizpůsobit prohlášení změnám ve skutečných nebo právních
podmínkách. K přijmutí změn prohlášení o ochraně údajů dochází podpisem
smlouvy, stažením aplikace nebo používáním internetových stránek.

15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Máte-li jakékoliv dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich
osobních údajů, nebo chcete-li uplatnit své právo na přístup, opravu, omezení či
vymazání údajů, nebo další práva, kontaktujte nás na:
Ammann Switzerland Ltd
Data Protection Officer
Eisenbahnstrasse 25
4901 Langenthal
dpo@ammann.com
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