Prohlášení o ochraně osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů na první pohled
Všeobecné pokyny
Otázku ochrany osobních údajů a důvěrnosti bere společnost MEHLER ENGINEERED
PRODUCTS GMBH velmi vážně a dodržuje ustanovení obecného nařízení EU o
ochraně osobních údajů (GDPR) stejně jako platných národních předpisů pro
ochranu osobních údajů. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů je
vysvětleno, jak MEP ("MEP GmbH", "my", "nás" nebo "náš") shromažďuje, používá a
předává dále Vaše informace. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na
všechny služby a produkty s výjimkou těch služeb, pro které existuje vlastní
prohlášení o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují.

Sběr dat na našich webových stránkách
Odpovědný orgán
Odpovědný je:
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS GMBH
Edelzeller Str. 44
D-36043 Fulda
Telefon: +49 661 103-0
E-mail: info@mehler-ep.com
Osobu pověřenou ochranou osobních údajů lze kontaktovat:
Robert Graf
Edelzeller Str. 44
D-36043 Fulda
Telefon: +49 661 103-431
E-Mail: Datenschutz@mehler-ep.com
Sběr údajů
Na jedné straně jsou Vaše údaje sbírány tak, že nám je sdělíte prostřednictvím
webové stránky. Přitom se může jednat např. o data, která zadáváte do našeho
kontaktního formuláře.
Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány při návštěvě webových stránek
prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technické údaje (např.
internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Sběr těchto
údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.
Kromě toho zpracováváme – pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb osobní údaje, které oprávněně získáváme z veřejných zdrojů (např. katastry
nemovitostí, obchodní rejstříky a rejstříky sdružení, tisk, internet) nebo jsou nám
předány jinými společnostmi skupiny MEP.
Využití údajů
Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových
stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování Vašich uživatelů. Při kontaktu s
námi prostřednictvím kontaktního formuláře uložíme informace, které jste

poskytli, abychom odpověděli na Vaše dotazy.
Vymažeme údaje, které vzniknou v této souvislosti poté, co ukládání již není
nezbytné, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na
uchovávání.
Práva dotčených
Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu Vašich
uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat omezení zpracování,
opravy, blokování nebo vymazání dat. Za tímto účelem a v případě dalších otázek
týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na uvedené
adrese. Dále máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek, může být Vaše chování při surfování
statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookies a tzv.
analytických programů. Analýza Vašeho chování při surfování je obvykle anonymní;
chování při surfování nelze vysledovat zpět k Vám. Proti této analýze můžete něco
namítat nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Detailní informace se
nacházejí v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Oznámení o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobní údaji
zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů, stejně jako
s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.
Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní
informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Toto Prohlášení o ochraně
osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme.
Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.
Upozorňujeme také na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci
prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Zaručená ochrana údajů
před neoprávněným přístupem třetích stran není možná.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo předat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho
souhlasu nebo při plnění smlouvy, sobě nebo třetím stranám v běžném, strojově
čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě,
bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky možné.

Právo na informace, námitku, vymazání
Podle evropského práva na ochranu osobních údajů máte kdykoli právo na
bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původ, příjemce a
účel tohoto zpracování údajů, a příp. právo na opravu nebo vymazání těchto údajů
a právo na omezení zpracování, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů
Mnoho procesů týkajících se zpracování údajů je možné pouze s Vaším výslovným
souhlasem. Současně můžete již udělený souhlas kdykoli zrušit. K tomu dostačuje

neformální zpráva e-mailem společnosti MEP GmbH. Odvoláním souhlasu zůstává
zákonnost provedeného zpracování údajů do jeho zrušení nedotčena.

Právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru
V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost
příslušnému orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru v otázkách ochrany
osobních údajů je státní inspektor pro ochranu údajů spolkové země Hesensko.
Seznam dozorčích orgánů, stejně jako jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na
následující adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/
anschriften_links-node.html.

Šifrování SSL, příp. TLS
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného
obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám jako provozovateli webu
zasíláte, šifrování komunikace za pomoci protokolů SSL nebo TLS. Šifrované
připojení rozpoznáte změnou adresového řádku prohlížeče z "http: //" na
"https: //" a díky symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, nemohou třetí strany číst údaje, které
nám předáte.

Námitky proti reklamním e-mailům
Použití zveřejněných kontaktních údajů v kontextu týkajícím se povinných
informací pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto
odmítá. Společnost MEP GmbH si výslovně vyhrazuje právo na jakékoli právní kroky
v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našich webových stránkách
Cookies
Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookies nepoškozují
Váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby naše
nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé
textové soubory uložené ve Vašem počítači a v prohlížeči.
Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Po skončení
návštěvy jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstanou ve Vašem
počítači uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují
rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.
Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies
a povolili je pouze v jednotlivých případech, aby se vyloučilo přijetí souborů
cookies v určitých případech nebo aby se obecně vyloučilo, stejně jako můžete
aktivovat automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace
souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.
Soubory cookies, které jsou nutné k úspěšnému provedení elektronické komunikace
nebo k poskytnutí určitých funkcí, které chcete použít, jsou ukládány v souladu s
čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Máme
oprávněný zájem ukládat soubory cookies za účelem technicky správného a
optimalizovaného poskytování našich informací a služeb. Pokud jsou uloženy další

soubory cookies (např. soubory cookies pro analýzu Vašeho chování při surfování),
budou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů projednány zvlášť.

Log-soubory ze serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných
log-souborů, které Váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:
•

typ a a verzi prohlížeče

•

používaný operační systém

•

Referer (URL stránky)

•

Jméno příslušného počítače

•

Čas požadavku na server

•

IP adresa

Sloučení těchto údajů s jinými zdroji nebude provedeno.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, které umožňuje
zpracování údajů nutných k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z
formuláře, včetně Vámi uvedených kontaktních údajů, budou uloženy, aby Váš
požadavek mohl být zpracován a případě mohly být zodpovězeny následné otázky.
Tyto informace nebudeme bez Vašeho souhlasu poskytovat dále.
Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře vychází výlučně z Vašeho
souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu
nám dostačuje zaslání neformální zprávy e-mailem. Odvoláním souhlasu zůstává
zákonnost provedeného procesu týkajícího se zpracování údajů do jeho zrušení
nedotčena.
Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud
nepožádáte o smazání, neodvoláte Váš souhlas s ukládáním nebo není odstraněn
důvod ukládání dat (např. po ukončeném zpracování Vašeho požadavku). Závazná
zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchování údajů – zůstávají nedotčeny.

Výběrové řízení pro uchazeče
Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše údaje za účelem zpracování Vaší
žádosti o místo a provedení výběrového řízení. Vybíráme pouze požadovaná data.
Vaše údaje budou nejprve předány našemu personálnímu oddělení za účelem
dalšího zpracování a budou zde také přezkoumány. Následně za účelem výběrového
řízení odešle personální oddělení Vaše údaje orgánům v rámci společnosti MEP
GmbH, které jsou do výběrového řízení zapojeny a které Vaše údaje využijí
odpovídajícím způsobem. Po úspěšném dokončení výběrového řízení převedeme
Vaše údaje do Vaší osobní složky. Samozřejmě se všemi údaji zacházíme důvěrně.
Pokud se ucházíte o konkrétní pozici ve společnosti MEP GmbH, která by již měla
být obsazená nebo vás považujeme za vhodného nebo dokonce vhodnějšího
kandidáta na jinou pozici, povedeme – v případě, že nám dáte souhlas - výběrové
řízení v rámci skupiny našich společností dále. Může také dojít k přenosu Vašich
údajů na společnosti se sídlem v neevropských zemích, jejichž úroveň ochrany
údajů neodpovídá evropským normám.
Skupina našich společností se skládá z:

MEHLER ENGINEERED PRODUCTS GMBH, Deutschland
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o., Tschechische Republik
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS Inc., USA
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS India Priv. Ltd., Indien
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS Co. Ltd., China

4. Analytické nástroje a reklama
Matomo (dříve Piwik)
Tento web používá webovou aplikaci Open Source Matomo. Matomo používá tzv.
"cookies". Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a
umožňují tak analýzu používání webu. Za tímto účelem se informace vytvořené
cookies o používání tohoto webu ukládají na našem serveru. IP adresa je před
uložením anonymizována.
Matomo cookies zůstanou ve Vašem počítači, dokud je neodstraníte.
Ukládání Matomo cookies probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme
oprávněný zájem o anonymizovanou analýzu chování uživatelů, abychom
optimalizovali naši webovou nabídku i reklamu.
Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání tohoto webu nebudou
poskytnuty třetím osobám. Ukládání souborů cookies můžete zabránit
odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v
takovém případě možná nebudete moci plně využívat veškeré funkce tohoto webu.
Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním Vašich údajů, můžete jej deaktivovat
zde. V takovém případě bude ve Vašem prohlížeči nastaven opt-out režim pro
užívání cookies, který aplikaci Matomo v ukládání údajů zabrání. Vymazání souborů
cookies bude mít za následek také smazání opt-out cookies aplikace Matomo. Optout musí být při dalším navštívení našeho webu opětovně aktivován.
[Vložte zde kód iframe Matomo] (klikněte pro návod)

5. Pluginy a nástroje
YouTube
Náš web používá pluginy stránky YouTube provozované společností Google.
Provozovatelem webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA.
Když navštívíte některou z našich webových stránek vybavenou pluginem YouTube,
vytvoří se připojeni k serverům YouTube. Přitom se serveru YouTube sděluje, které z
našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni do Vašeho YouTube účtu, umožníte YouTube přiřadit Vaše
chování při surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit
odhlášením z Vašeho YouTube účtu.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. To
představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v Prohlášení o
ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/
intl/de/policies/privacy.

Webové fonty společnosti Google
Tato stránka používá webové fonty poskytované společností Google pro jednotné
zobrazení typů písma. Při zobrazení stránky Váš prohlížeč načte potřebné webové
fonty do mezipaměti, aby správně zobrazovala texty a typy písma.
Prohlížeč, který používáte, se za tímto účelem musí připojit k serverům společnosti
Google. V důsledku toho se společnost Google prostřednictvím vaší IP adresy dozví,
že naše webové stránky byly zobrazeny. Použití webových fontů společnosti Google
je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich služeb online. To představuje
oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, bude použito standardní písmo
Vašeho počítače.
Další informace k webovým fontům společnosti Google naleznete na adrese
https://developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Tyto stránky využívají službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API.
Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.
Chcete-li používat funkce Mapy Google, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto
informace jsou zpravidla přeneseny a uloženy na server Google ve Spojených
státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos údajů.
Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a
snadného vyhledání míst uvedených na webových stránkách. To představuje
oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v Prohlášení o
ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/
intl/de/policies/privacy/.

