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Odpovědná osoba  
 
Osobou odpovědnou za centrální zpracovávání údajů pro všechny společnosti v rámci skupiny v Evropě je 
společnost ECOMAL Europe GmbH (dále jen „ECOMAL“). Tuto společnost je zastoupena jednatelé Alexander 
Dziadur a Dirk Sandmann.  
 
Kontaktní údaje odpovědné osoby a jejího zástupce:  
 
 Adresa:  Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Nĕmecko  
 Telefon: +49 7661 395-0 
 Fax:  +49 7661 395-980 
 E-mail:  info@ecomal.com 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

 
Společnost ECOMAL stanovila jako pověřence pro ochranu osobních údajů externí osobu:  

 
Marc E. Evers, advokát 

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Weilerstr. 9 

79252 Stegen, Nĕmecko 
Tel.: +49 761 - 3876955 

E-mail: datenschutz@datasekure.de 
www.datasekure.de 

 
 
Kategorie osobních údajů  
 
Společnost ECOMAL zpracovává následující osobní údaje (dále jen „osobní údaje“ nebo „údaje“) výrobců, 
zákazníků, poskytovatelů služeb nebo smluvních dodavatelů, jakož i uchazečů o zaměstnání, stážistů a jiných 
návštěvníků a veškerých zaměstnanců výše uvedených osob (dále jen „subjekt údajů“ nebo převážně 
„subjekty údajů“), pokud byly tyto údaje také skutečně shromážděny: 
 

  jméno, příjmení 
              společnost, adresa, země 
  telefonní číslo, fax, e-mail a další kontaktní údaje   
  pracovní pozice; funkce  
  bankovní údaje   
  obrazové údaje (v rámci přístupu u společnosti ECOMAL v Kirchzartenu) 
  video údaje (v rámci přístupu u společnosti ECOMAL v Kirchzartenu) 
  jiné údaje, které subjekty údajů v rámci smluvního vztahu popř. 

 procesu ucházení se o zaměstnání poskytly společnosti ECOMAL, jako např. data narození, 
životopis, státní příslušnost, daňové identifikační číslo, daňová třída, číslo důchodového 
pojištění, náboženské vyznání a informace o zdravotní pojišťovně. 

.  
Zpracovávané osobní údaje nepocházejí z veřejných zdrojů. Údaje určené ke zpracování pocházejí přímo od 
subjektů údajů.  
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Právní základy zpracování osobních údajů  
 
Právními základy zpracování osobních údajů jsou následující skutečnosti opravňující k jejich zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):  
 

 čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR (souhlas daného subjektu údajů),  
 čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů),  
 čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR (splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost 

ECOMAL),  
a/nebo  

 čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR (existence oprávněného zájmu společnosti ECOMAL či jiné třetí 
osoby, aniž by nad nimi převažovaly zájmy a základní svobody subjektu údajů). 

 
 
Účel zpracování a uchovávání údajů  
 
Shromažďování, zpracování a použití údajů slouží pro účely správy, vyúčtování, komunikace s daným 
subjektem údajů, implementaci a udržování příslušného smluvního vztahu nebo procesu žádosti o 
zaměstnání, jakož i pro účely reklamy, kontaktování za účelem poskytnutí informací, objasnění technických 
problémů a pozvánek na veletrhy, zasílání vzorků součástí a k organizaci, zasílání newsletterů a pořádání 
webinářů.  
 
Společnost ECOMAL ukládá shromážděné údaje ve vlastním interním systému elektronického zpracování dat 
a fyzicky ve specializovaných odděleních, jakož i u externích smluvních zpracovatelů dat. Společnost 
ECOMAL zabezpečuje shromážděné osobní údaje proti neoprávněnému přístupu zákonem stanovenými 
organizačními a technickými opatřeními.  
 
 
Příjemci osobních údajů 
 
Jednotlivé osobní údaje jsou předávány zpracovatelům dat pověřeným společností ECOMAL (např. 
poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům skartace dokumentů atd.).  
 
Kromě toho jsou osobní údaje předávány pouze v souladu se zákonem požadovaným zveřejněním.  
 
Společnost ECOMAL předává osobní údaje subjektů údajů třetím osobám pouze tehdy, pokud: 
 

 k tomu subjekt údajů vydal výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR), 
 je to nezbytné pro plnění smluvních vztahů nebo průběh procesu ucházení se o zaměstnání ze strany 

subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR), 
 je dána zákonná povinnost poskytnutí daných údajů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR), 
 je zpracování údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo zaměstnance 

subjektu údajů či jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. d) GDPR), 
 nebo je poskytnutí údajů nezbytné k zajištění oprávněného zájmu společnosti ECOMAL nebo třetí 

osoby, ledaže existuje převažující oprávněný zájem subjektu údajů na nezveřejnění těchto údajů. 
Oprávněným zájmem společnosti ECOMAL je udržení výkonnosti a dosahování ekonomických 
výsledků společnosti (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR). 
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Doba trvání uložení osobních údajů 
 
Uložené osobní údaje subjektu údajů jsou ukládány po dobu zpracovávání obecné žádosti o kontakt nebo 
příslušné žádosti o poskytnutí určitých informací nebo pro účely realizace smluv uzavřených se subjektem 
údajů popř. pro potřeby procesu ucházení se o zaměstnání. V případě ukončení zpracování, smluvního vztahu 
nebo procesu ucházení se o zaměstnání nebo jestliže subjekt údajů uplatní svá práva uvedená níže, bude s 
údaji subjektu údajů nakládáno v souladu s výkonem práv, případně budou dané údaje vymazány, pokud 
zákonná ustanovení nestanoví delší dobu jejich uchovávání.  
 
Údaje shromážděné za účelem reklamy nebo navázání kontaktu pro účely poskytování informací, vyjasnění 
technických problémů, pozvání na veletrhy, zasílání vzorků součástí a organizace, zasílání newsletterů a 
provádění webinářů, jsou uchovávány do té doby, dokud subjekt údajů neuplatní některé ze svých níže 
uvedených práv. 
 
Jakmile vyprší zákonem stanovené lhůty, zejména v oblasti daňového a obchodního práva, budou osobní 
údaje subjektu údajů v každém případě vymazány. 
 
 
Předávání údajů do třetích zemí 
 
Společnost ECOMAL je oprávněna předávat osobní údaje subjektů údajů své mateřské společnosti Vishay 
Europe GmbH (dále jen „Vishay“) nebo společnostem propojeným se společností Vishay. Společnost 
ECOMAL přitom  
nemůže vyloučit, že údaje budou předány do jiných zemí mimo Evropskou unii, zejména do USA, kde budou 
zpracovávány. Dodržování předpisů EU o ochraně údajů je zaručeno rámcovou dohodou ze dne 1. dubna 
2020 uzavřenou mezi společností Vishay nebo společnostmi propojenými se společností Vishay, a společností 
ECOMAL a jejími sesterskými společnostmi v Evropě formou odpovídajících záruk ve smyslu čl. 46 odst. 1 
GDPR. Údaje jsou předávány v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR za použití standardních doložek o 
ochraně údajů, které vydala Komise v souladu se zkušebním postupem podle ustanovení čl. 93 odst. 2 GDPR.  
 
 
Subjekty údajů mají jakožto dotčené osoby následující práva: 
 

 v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat souhlas, který dříve udělily společnosti ECOMAL. V 
důsledku tohoto kroku již nebude možné na základě tohoto souhlasu dále pokračovat ve zpracovávání 
údajů; 
 

 požadovat informace o osobních údajích zpracovávaných společností ECOMAL v souladu s čl. 15 
GDPR; 
 

 požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů uložených u společnosti 
ECOMAL v souladu s čl. 16 GDPR; 
 

 v souladu s čl. 17 GDPR požadovat vymazání osobních údajů uložených u společnosti ECOMAL v 
případě, že zpracovávání těchto osobních údajů není nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a 
práva na informace, ke splnění zákonem stanovené povinnosti, z důvodů ochrany veřejného zájmu 
nebo za účelem uplatnění, výkonu či ochrany práv; 
 

 požadovat omezení zpracovávání osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR za podmínek v tomto 
článku stanovených; 
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 v souladu s ustanovením čl. 20 GDPR za podmínek v něm stanovených požadovat, aby mu byly 

osobní údaje, které byly poskytnuty společnosti ECOMAL, předány ve strukturovaném, běžném a 
strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě, a 
 

 podat stížnost k dozorovému orgánu v souladu s čl. 77 GDPR. Dozorovým orgánem příslušným pro 
společnost ECOMAL je Zemský pověřenec pro ochranu údajů spolkové země Baden-Württemberg, 
Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de, telefon: +49 (0) 711 - 615541-0, 
nebo vnitrostátní dozorový orgán příslušný pro společnost v rámci skupiny ECOMAL, který vydal toto 
oznámení o ochraně údajů.   
 
 

Právo na vznesení námitky: 
 
Pokud společnost ECOMAL jako právní základ pro zpracování osobních údajů uplatní existenci oprávněných 
zájmů, může subjekt údajů v souladu s článkem 21 GDPR vznést námitku proti zpracování údajů.  V případě 
uplatnění takovéto námitky vás prosíme o vysvětlení důvodů, na základě kterých by společnost ECOMAL 
neměla zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, který společnost ECOMAL k jejich zpracovávání používá. 
Společnost ECOMAL v případě oprávněnosti námitky daný stav přezkoumá a přestane předmětné údaje 
zpracovávat nebo upraví způsob zpracovávání údajů popř. předloží subjektu údajů přesvědčivé důvody hodné 
ochrany, na jejichž základě bude nadále pokračovat v jejich zpracování. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Z důvodu snadnější srozumitelnosti textu není formulace genderově specifická. Rovné zacházení s 
pracovníky jakéhokoli pohlaví je nezávislé na rodu výrazu použitého v dané formulaci. 
 


