Informace o zpracovávání osobních údajů *
v rámci webové analytiky
Označení
Totožnost a kontaktní údaje správce

Popis
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401
marketing.cz@phoenixcontact.com

Účel zpracování, pro který jsou osobní údaje
určeny
Právní základ pro zpracování

Analýza chování uživatelů na našich webových stránkách.

Oprávněné zájmy zpracování ze strany
správce

Analýza chování uživatelů (sledování) na webových stránkách
nám pomáhá rozpoznat, které stránky a funkce webu jsou
obvykle používány a kde může existovat prostor pro zlepšení
uživatelského vedení.

Čl. 6 (1) (f) GDPR
(Oprávněné zájmy správce)

Data jsou shromažďována pomocí pseudonymu. Takto získané
údaje se nepoužívají k identifikaci fyzických osob. Sledování lze
deaktivovat prostřednictvím webové stránky (odhlášení).
Kategorie osobních údajů, které jsou
zpracovávány

Statistické údaje o používání webových stránek.
(například: které stránky jsou navštěvovány / byly navštíveny v
jakém pořadí).

Zdroj (původ) údajů

Datový subjekt (při používání webových stránek).

Příjemce (kategorie) údajů

Zaměstnanci společností ve skupině Phoenix Contact mají přístup
k údajům v rámci správy webových stránek.
K Vašim údajům mohou mít případně přístup poskytovatelé
služeb, kteří nám poskytují podporu při správě a provádění
webové analytiky. Tito poskytovatelé služeb jsou však povinni
podle právních předpisů týkajících se ochrany údajů (smlouva o
zpracování zakázky) tyto údaje nepoužívat pro své vlastní účely.

Předávání údajů do třetí země nebo
mezinárodní organizaci a související záruky na
ochranu údajů

Není určeno k předávání údajů do třetích zemí.

Doba ukládání údajů

Pseudonymizované údaje o používání webových stránek jsou po
24 měsících vymazány.
Anonymizované, statisticky shromážděné údaje z použití
webových stránek odstraňovány nejsou, protože neexistují
(nadále) žádné souvislosti s konkrétní osobou.

Práva subjektů údajů na
 přístup
 opravu, vymazání nebo omezení
zpracování
 vznášení námitek proti zpracování
 přenositelnost údajů

Pokud jsou splněny příslušné právní požadavky, náležejí Vám
následující práva: právo na přístup k Vašim údajům, které
ukládáme, na opravu, vymazání, omezení zpracování Vašich
údajů nebo právo vznést námitky proti zpracování, jakož i na
přenositelnost údajů.

*) v souladu s článkem 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
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Informace o zpracovávání osobních údajů *
v rámci webové analytiky
Označení
Právo podat stížnost

Popis
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je
protiprávní, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu
dozoru na ochranu údajů.

Automatizované rozhodování / Profilování

Na základě shromážděných údajů nebude prováděno žádné
automatizované rozhodování nebo profilování.
Pseudonymizované shromážděné údaje nebudou přiřazovány k
žádné osobě.

Aktualizováno: květen 2018

*) v souladu s článkem 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
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