Zásady ochrany osobních údajů
Vážení uživatelé webových stránek www.beckmancoulter.cz (dále jen „webová stránka“), v naší společnosti
Beckman Coulter Česká republika s.r.o., se sídlem Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 28233492,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 134167 (dále jen „Beckman
Coulter“) považujeme osobní údaje za citlivé a podle toho s nimi také nakládáme. Na této stránce naleznete
přehled hlavních principů ochrany osobních údajů v rámci webových stránek, které vychází z Nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a příslušných
právních předpisů.
Prosíme přečtěte si jak přistupuje společnost Beckman Coulter k ochraně Vašich osobních údajů v souladu s těmito
Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které se vztahují na osobní údaje, jež společnost Beckman
Coulter, jako správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává v souvislosti s používáním webových stránek.

1. V jakém rozsahu bude společnost Beckman Coulter shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní

údaje?
Společnost Beckman Coulter může prostřednictvím výše uvedené webové stránky automaticky shromažďovat
následující informace týkající se Vaší osoby:
a)

technické informace o Vámi užívaném zařízení, včetně IP adresy, která slouží k připojení Vašeho
počítače k internetu; typu a verze Vámi používaného webového prohlížeče; nastavení časového
pásma; typů a verze plug-inů používaných webovým prohlížečem; používaný operační systém a
platforma; a

b) bližší informace o Vaší návštěvě výše uvedené webové stránky, včetně URL, z jaké stránky (včetně data
a času) jste na výše uvedenou webovou stránku vstoupil(a); časy odezvy webové stránky; chyby
stahování; délka návštěvy webové stránky; informace o interakcích na stránce (například rolování,
kliknutí a přejezd myší) a metodách použitých při procházení webové stránky.
Výše uvedená webová stránka Vám kromě jiného umožňuje odeslat společnosti Beckman Coulter krátkou
elektronickou zprávu obsahující Vaše dotazy nebo žádosti o nabídku služeb apod. V průběhu odesílání těchto zpráv
budete vyzvání k uvedení svých kontaktních údajů. V této souvislosti společnost Beckman Coulter může dále
zpracovávat Vaše další osobní údaje v následujícím rozsahu: Vaše jméno, adresa Vašeho bydliště, telefonní číslo,
e-mailová adresa a další osobní údaje, které v zasílané zprávě uvedete. Poskytnutí těchto osobních údajů z Vaší
strany je dobrovolné. Společnost Beckman Coulter však upozorňuje, že pokud se rozhodnete neposkytnout určité
informace, Vaše rozhodnutí
může
společnosti Beckman
Coulter znemožnit poskytnout Vám požadované informace či služby.
Máte právo požadovat, aby společnost Beckman Coulter nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové
účely. Dále též budete vyzvání k poskytnutí souhlasu zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům,
přičemž bez poskytnutí takového souhlasu nebude společnost Beckman Coulter oprávněna tyto osobní údaje
k výše uvedenému účelu zpracovat. Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv
odvolat. Tímto
krokem
nebude dotčena
zákonnost
zpracování Vašich
osobních
údajů založeného na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

2. Jaký má společnost Beckman Coulter právní titul a účel zpracování výše uvedených osobních

údajů?
Společnost Beckman Coulter bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě těchto právních titulů a účelů: (i)
zpracovávání osobních údajů je nezbytné k dodržení platných zákonů nebo předpisů, vládních příkazů a k plnění
právních povinností vztahujících se na společnost Beckman Coulter; (ii) zpracovávání osobních údajů je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Beckman Coulter spočívajících v analýze návštěv jejích
stránek a podniknutí kroků k jejich zlepšení; a/nebo (iii) ke zpracování osobních údajů jste nám udělili souhlas.
Společnost Beckman Coulter bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro následující účely:
a)

optimalizace a zlepšování fungování a obsahu webové stránky společnosti Beckman Coulter;

b) analýza fungování stránek a jejich návštěvníků
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c)

řádné poskytování odpovědí na Vaše elektronické dotazy či žádosti;

d) poskytování marketingových a obdobných sdělení (v případě zpracovávání osobních údajů na základě
souhlasu).

3. Ochrana osobních údajů společností Beckman Coulter.
Společnost Beckman Coulter používá přiměřená organizační, technická a další opatření pro ochranu osobních
údajů. Společnost Beckman Coulter zajistí rozumné a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro
ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo
zničením.
Společnost Beckman Coulter upozorňuje, že navzdory veškerým přijatým a aplikovaným opatřením k ochraně
Vašich osobních údajů není vždy zcela možné zajistit a zaručit absolutní ochranu před ztrátou, zneužitím nebo
změnou osobních údajů. Pokud tak jsou jakákoli data přenášena prostřednictvím webové stránky společnosti
Beckman Coulter, je důležité uvědomit si, že bezpečnost informací předávaných přes internet nelze nikdy zcela
zajistit.
Společnost Beckman Coulter nesdělí Vaše osobní údaje žádným třetím osobám, s výjimkou svých obchodních
partnerů a jiných subjektů uvedených v těchto Zásadách, kteří je potřebují znát k plnění svých smluvních nebo
zákonných povinností. Společnost Beckman Coulter vynaloží úsilí, které je z obchodního hlediska přiměřené,
aby omezila povahu a rozsah takového sdělení a sdělí pouze minimální množství osobních údajů nezbytných pro
dodržení příslušných smluvních ujednání nebo právních předpisů.
Společnost Beckman Coulter také zajistí, aby všichni její zaměstnanci, obchodní partneři, poskytovatelé služeb a
jakékoli Třetí strany, jak jsou definovány níže, byli poučeni o ustanoveních těchto Zásad týkajících se ochrany
soukromí a bezpečnosti Vašich osobních údajů a dodržovali je.

4. Sdílení Vašich osobních údajů společností Beckman Coulter.
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny společností Beckman Coulter s přidruženými společnostmi pro účely
uvedené v těchto Zásadách. Společnost Beckman Coulter a/nebo její přidružené společnosti mohou angažovat
poskytovatele služeb, agenty, dodavatele nebo jiné třetí strany (dále jen „Třetí strany“) k provádění služeb pro
společnost nebo poskytování služeb jejím jménem, mimo jiné včetně zpracování Vašich osobních údajů pro
účely uvedené v těchto Zásadách, a v důsledku toho společnost Beckman Coulter a/nebo její přidružené firmy
mohou sdílet Vaše osobní údaje s takovými Třetími stranami. Společnost Beckman Coulter uzavřela s těmito
Třetími stranami příslušné smlouvy, které vymezují oprávněné užívání nebo sdílení osobních údajů v souladu s
tímto oznámením.
Některé společnosti a/nebo poskytovatelé služeb společnosti Beckman Coulter mohou být umístěny v zemích
mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) a jejich zákony nemohou poskytnout stejnou úroveň
ochrany Vašich osobních údajů. Společnost Beckman Coulter zajistí, aby byly zavedeny veškeré přiměřené
záruky a byly dodrženy všechny platné právní předpisy.

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
V případě zpracování Vašich osobních údajů máte vůči nám, tj. společnosti Beckman Coulter coby správci určitá
práva, mezi které patří: (i) právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, (ii) právo na opravu či
výmaz nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají, (iii) právo na omezení zpracování osobních
údajů z důvodů uvedených v příslušné právní úpravě o ochraně osobních údajů, (iv) právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na právním základě
oprávněného zájmu, (v) získat zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (vi) právo podat stížnost dozorovému orgánu,
kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 –
Holešovice, www.uoou.cz.
Podrobnější přehled Vašich práv naleznete v příslušných právních předpisech upravujících ochranu osobních
údajů, především v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a v GDPR.

6. Jste povinni poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnete?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Nicméně pro to, abychom Vás mohli kontaktovat, je předání
některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám poskytnuta služba či s Vámi
nebudeme moci komunikovat.
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7. Jak dlouho si společnost Beckman Coulter uchovává Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a
právní základ zpracování. Například zpracování Vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracováváme
po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do
uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této uzavřené smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních
povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Vaše osobní údaje zpracovávané na základě
našeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto oprávněného zájmu. V
případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu
naplnění marketingového účelu.
8. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Pokud chcete uplatnit svá práva, máte dotazy či chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů
společností Beckman Coulter, kontaktujte nás na adrese sídla společnosti.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 12.4.2021.
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