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Společnost Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052
Erlangen, Německo a její přidružené společnosti1 včetně
české společnosti Siemens Healthcare, s.r.o., (dále jen „spo-
lečnost Siemens“) považují za důležité chránit bezpečnost 
a soukromí osobních údajů kontaktních osob (každá samo-
statně dále jen "Kontaktní osoba obchodního partnera")
našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (každý
samostatně dále jen "Obchodní partner"). Z tohoto důvodu
společnost Siemens zpracovává osobní údaje v souladu s plat-
nými předpisy o ochraně a zabezpečení osobních údajů. 

1.  Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel 
     zpracování a právní základ
V rámci obchodního vztahu se společností Siemens může spo-
lečnost Siemens zpracovávat osobní údaje pro následující účely:
• Komunikace s Obchodními partnery o produktech, službách

a projektech společnosti Siemens nebo Obchodních part-
nerů, např. odpovídání na dotazy nebo žádosti;

• Plánování, realizace a řízení (smluvních) vztahů s Obchod-
ními partnery, např. realizací transakcí a objednávek
produktů nebo služeb, zpracováním plateb, prováděním
účetnictví, auditem, fakturací a inkasními činnostmi,
zajišťováním zásilek a dodávek, usnadňování oprav
a poskytováním podpůrných služeb;

• Správa a provádění průzkumů mezi zákazníky, marketingo-
vých kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných
propagačních aktivit či akcí; 

• Udržování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb
a webových stránek, prevence a odhalování bezpečnostních
hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností; 

• Zajištění souladu se zákonnými povinnostmi (např. povin-
nost vést záznamy), s povinností ověřit, zda naši Obchodní
partneři dodržují zákonní povinnosti (prevence trestné čin-
nosti „bílých límečků“ nebo praní špinavých peněz), a s pra-
vidly společnosti Siemens nebo odvětvovými normami; a 

• Řešení sporů, vymáhání našich smluvních dohod a stano-
vení, uplatňování nebo obhajoba právních nároků.

Společnost Siemens může pro výše uvedené účely zpracová-
vat následující kategorie osobních údajů: 
• Kontaktní údaje, jako je jméno, pracovní adresa, pracovní

telefonní číslo, pracovní mobilní číslo, pracovní faxové číslo
a pracovní e-mailová adresa; 

• Platební informace, jako jsou údaje nezbytné pro zpraco-
vání plateb a prevenci podvodů, včetně čísel kreditních
a debetních karet, čísel bezpečnostních kódů a další souvi-
sející fakturační informace; 

• Další informace, které jsou nezbytně zpracovávány v rámci
projektu nebo smluvního vztahu se společností Siemens
nebo které Kontaktní osoba Obchodního partnera dobro-
volně poskytla, jako jsou objednávky, platby, žádosti
a milníky projektu; 

• Informace získané z veřejně dostupných zdrojů, databází
údajů o důvěryhodnosti a od organizací pro hodnocení
úvěrového rizika a 

• Pokud je to nezbytné pro účely kontroly dodržování zákon-
ných povinností ze strany Obchodního partnera: informace
o relevantních a podstatných soudních sporech nebo jiných
soudních řízeních vedených proti Obchodním partnerům. 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uve-
dených účelů, včetně plnění příslušného (smluvního) vztahu
s Obchodními partnery. Není-li uvedeno jinak, je právním
základem pro zpracování osobních údajů čl.6 odst.1 písm. b)
nebo f) GDPR nebo souhlas (čl.6 odst.1 písm. a) GDPR),
pokud Kontaktní osoby Obchodních partnerů takový souhlas
výslovně poskytnou. 

Pokud výše uvedené osobní údaje nebudou zpřístupněny,
nebo je společnost Siemens nebude moci získat, nebude
možné dosáhnout výše popsaných účelů. 



2. Předávání a zveřejňování osobních údajů
Společnost Siemens může předávat osobní údaje jiným spo-
lečnostem Siemens, ale pouze v případě, že je to nezbytné
pro výše popsané účely.

Pokud to zákon povoluje, může společnost Siemens předávat
osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení,
regulačním orgánům nebo právním poradcům, pokud je to
nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro určení,
vymáhání nebo obhajobu zákonných nároků.

Společnost Siemens využívá poskytovatele služeb (tzv. "Zpra-
covatel"), jako jsou poskytovatelé hostingových služeb nebo
služeb údržby IT, kteří jednají pouze na základě pokynů spo-
lečnosti Siemens a jsou smluvně zavázáni jednat v souladu 
s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Příjemci osobních údajů se mohou nacházet v zemích mimo
Evropský hospodářský prostor ("třetí země"), kde platné
zákony nezajišťují stejnou úroveň ochrany údajů jako zákony
domovské země subjektů údajů.

V takových případech, a pokud to platné právní předpisy
neumožňují, podnikne společnost Siemens kroky k zavedení
adekvátních a vhodných ochranných opatření k ochraně
osobních údajů jinými způsoby.
• Společnost Siemens sdílí osobní údaje se společnostmi

Siemens ve třetích zemích pouze tehdy, pokud tyto společ-
nosti mají zavedena závazná vnitropodniková pravidla
skupiny Siemens (Siemens Binding Corporate Rules)
(dále jen "BCR") pro ochranu osobních údajů. Další infor-
mace o systému Siemens BCR naleznete zde.

• Siemens předává osobní údaje externím příjemcům ve tře-
tích zemích pouze v případě, že příslušný příjemce (i)
uzavřel se společností Siemens Standardní smluvní
doložky EU, (ii) zavedl ve své organizaci Závazná vnitro-
podniková pravidla. Subjekty údajů si mohou vyžádat další
informace a kopie zavedených bezpečnostních opatření
prostřednictvím kontaktu uvedeného v oddíle 6.

3. Doba uchovávání údajů
Pokud není v době shromažďování osobních údajů Kontaktní
osoby Obchodního partnera výslovně uvedeno jinak (např.
prostřednictvím formuláře na udělení souhlasu, který Kon-
taktní osoba Obchodního partnera obdržela), vymažeme
osobní údaje, pokud jejich uchovávání již není nezbytné ve
vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpra-
covány, a pokud žádné zákonní povinnosti uchovávání podle
platných právních předpisů (např. daňových nebo obchod-
ních) nevyžadují, abychom dané osobní údaje dále
uchovávali. 

4. Právo odvolat souhlas 
Pokud Kontaktní osoba Obchodního partnera udělila společ-
nosti Siemens souhlas se zpracováním určitých osobních
údajů, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinky do
budoucna, tj. odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpra-
cování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 
V případě odvolání souhlasu může Siemens dále zpracovávat
pouze ty osobní údaje, pro jejichž zpracování existuje
jiný právní důvod.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en


5. Právo na přístup k osobním údajům a jejich 
     opravu nebo výmaz, omezení zpracování, 
     právo vznést námitku proti zpracování 
     a právo na přenositelnost údajů
Podle příslušného zákona o ochraně osobních údajů může
mít dotčená Kontaktní osoba Obchodního partnera za před-
pokladu, že jsou splněny příslušné právní podmínky, právo:

• získat od společnosti Siemens potvrzení, zda jsou zpracová-
vány osobní údaje týkající se Kontaktní osoby Obchodního
partnera, a pokud ano, získat přístup k těmto osobním úda-
jům; 

• získat od společnosti Siemens opravu nepřesných osobních
údajů; 

• získat od společnosti Siemens výmaz osobních údajů Kon-
taktní osoby Obchodního partnera; 

• získat od společnosti Siemens omezení zpracování osob-
ních údajů Kontaktní osoby Obchodního partnera; 

• získat od společnosti Siemens kopii osobních údajů, které
Kontaktní osoba Obchodního partnera aktivně poskytla,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a požádat společnost Siemens o předání těchto
údajů jinému příjemci, kterého si Kontaktní osoba obchod-
ního partnera zvolila; a 

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů
souvisejících s konkrétní situací Kontaktní osoby Obchod-
ního partnera. 

6. Kontakt pro otázky ochrany osobních údajů 
Organizace Siemens Healthineers Data Privacy Organization
poskytuje podporu v případě jakýchkoli dotazů, připomínek,
obav nebo stížností týkajících se ochrany osobních údajů
nebo v případě, že si Kontaktní osoba Obchodního partnera
přeje uplatnit některé z práv souvisejících s ochranou osob-
ních údajů uvedených v oddíle 5. Pověřence pro ochranu
osobních údajů skupiny Siemens Healthineers můžete 
kontaktovat na adrese: 
mailto:dataprivacy.func@siemens-healthineers.com

Organizace Siemens Healthineers Data Privacy Organization
vždy vynaloží veškeré úsilí, aby vyřešila žádosti nebo stížnosti,
které jí budou předloženy.

Kromě toho se můžete obracet se žádostmi a stížnostmi na
dozorový úřad. Příslušným dozorovým orgánem pro společ-
nost Siemens Healthcare, s.r.o. je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů ČR
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Webové stránky:  https://www.uoou.cz/

Seznam vnitrostátních dozorných orgánů naleznete zde.
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