
 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů při obchodních vztazích v rámci Evropy  
 
 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k informování obchodních partnerů o zpracování 
osobních údajů v rámci vzájemného obchodního vztahu. Další informace týkající se ochrany osobních 
údajů najdete na adrese: https://www.magna.com/euprivacy. 

 
 

1. Kdo je správcem zpracovávaných osobních údajů? 
 
Správcem je subjekt Magna (společnost Magna), se kterou jste uzavřeli obchodní vztah. Pověřence pro 
ochranu osobních údajů společnosti Magna můžete přímo kontaktovat e-mailem na adrese: 
dataprotectionofficer@magna.com.  
 
 
2. Které osobní údaje jsou zpracovávány? 
 
Mezi osobní údaje, které v rámci obchodního vztahu zpracováváme, mimo jiné patří: 
 

- osobní údaje, jako je titul, jméno, referenční číslo zákazníka nebo dodavatele, kontaktní údaje 
(telefonní číslo, e-mailová adresa); 

- údaje o objednávkách a smlouvách pro účely našeho smluvního závazku (údaje o obratu 
a fakturační údaje), bankovní spojení a platební podmínky; 

- ověřovací údaje, jako jsou identifikační údaje a DIČ, v případě potřeby údaje týkající se 
skutečného vlastníka, číslo objednávky, číslo faktury a číslo dodávky; 

- údaje týkající se obchodních transakcí, jako jsou údaje o objednávce, dodané množství, údaje 
o prodeji a stížnosti; 

- údaje o úvěrovém hodnocení (jako je úvěruschopnost) za účelem stanovení vaší bonity; 
- veřejně dostupné obchodní údaje, jako je DIČ, obchodní účely, průmyslový sektor a vlastnická 

struktura; 
- údaje související s dodržováním právních a regulačních předpisů a auditorských požadavků; 
- dokumentace jako záznamy k projektu, protokoly z komunikace a poradenství; 
- údaje o reklamě a prodejích, včetně údajů z věrnostních programů zákazníků a výsledků 

z průzkumů u zákazníků. 
 
Společnost Magna obecně nezpracovává citlivé osobní údaje, může tak však učinit příležitostně, pokud 
je to vyžadováno zákonem nebo pokud je to nezbytné k zajištění osobní bezpečnosti nebo zabezpečení 
subjektu údajů, zaměstnanců společnosti Magna, objektů společnosti Magna nebo pokud je to ve 
veřejném zájmu. 
 
 
3. Za jakým účelem jsou údaje zpracovávány?  
 
Vaše údaje zpracováváme k následujícím účelům: 
 

- uzavření a spravování obchodního vztahu; 
- odpovídání na žádosti, výběrová řízení a oznámení; 
- vyřizování a řešení stížností; 
- plnění a fakturace smluvních závazků; 
- ověření správnosti údajů zpracovávaných společností Magna; 
- plnění smluv prostřednictvím portálů pro zákazníky a dodavatele; 
- provádění auditů a šetření dodržování předpisů; 
- plnění zákonných povinností;  
- provoz, správa, analýza a zlepšování našich webových stránek; 
- poskytování služeb společnosti Magna, jako jsou portály pro zákazníky a dodavatele; 
- přímý marketing, včetně poskytování informací o produktech, zasílání zpravodajů a pozvánek 

na akce a organizování akcí; 
- provádění průzkumů u zákazníků a výherních soutěží s dobrovolnou účastí. 

 
 
 



 

 

4. Na jakém právním základě jsou zpracovávány vaše údaje? 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR): 
 
4.1. V rozsahu vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR): 

 
V rámci vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů bude zpracování probíhat pouze 
v souladu s účely stanovenými v prohlášení o udělení souhlasu a v rozsahu dohodnutém v takovém 
prohlášení. To platí v případě, že se na zpracování nevztahuje žádný jiný právní základ. 
 
 
4.2. Pro plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR): 

 
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám. Sem patří 
zejména výše uvedené údaje ve smlouvě, včetně údajů k dokumentaci a fakturaci, a také 
komunikační údaje nezbytné k plnění smlouvy. 
 
4.3. Pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR): 

 
Osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem plnění různých právních povinností, jako je 
každoroční příprava účetní uzávěrky, dodržování daňových povinností a kontroly ze strany úřadů. 
 
4.4. Pro ochranu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR): 

 
V případě potřeby můžeme v rámci vyvážení zájmů společnosti Magna nebo třetí strany 
zpracovávat údaje my nebo třetí strana nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom zajistili 
ochranu oprávněných zájmů.  V následujících případech jsou údaje zpracovávány z důvodu 
ochrany oprávněných zájmů: 
 
- výměna údajů s úvěrovými agenturami z důvodu zjištění bonity; 
- přezkoumání a optimalizace postupů pro analýzu potřeb; 
- pokrok v naší sérii produktů; 
- postupy při přímém kontaktu se zákazníky;  
- průzkum trhu a veřejného mínění; 
- prosazování právních nároků; 
- průzkumy spokojenosti zákazníků;  
- vyřizování nároků na náhradu škody.  

 
 
5. Kdo je příjemcem údajů?  

 
V případě potřeby vaše údaje předáváme následujícím subjektům: 
 

- společnosti Magna International Inc. a jejím přidruženým společnostem; 
- externím poskytovatelům služeb a partnerům, jako jsou poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé 

finančních služeb, pojišťovací společnosti, obchodní a právní poradci; 
- státním úřadům, jako jsou finanční úřady, regulační úřady, úřady pro bezpečnost, nebo soudům;  
- potenciálním kupcům a zúčastněným stranám (v případě údajů o dodavateli); 
- ostatním osobám, za předpokladu, že jste k předání udělili souhlas. 

 
 
6. Jak dlouho budou moje údaje uchovávány? 

 
Výše uvedené kategorie osobních údajů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po 
zákonnou lhůtu stanovenou příslušnými zákony. Pokud je zpracování shromážděných osobních údajů 
nezbytné pro účetní, kontrolní nebo daňové účely, je doba uložení definována v souladu s právními 
předpisy. Zpracování na základě vámi uděleného souhlasu bude probíhat až do odvolání souhlasu. 
Neexistuje-li pro uchovávání osobních údajů žádný další právní základ, zajistíme jejich výmaz 
a anonymizaci tak, aby k nim již nebylo možné získat přístup ke zpracování.  
 
 


