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Prohlášení o ochraně soukromých údajů 
 
 
Toto je prohlášení o ochraně soukromých údajů společnosti Bejo Finance B.V a přidružených podniků Bejo 
(dále jen „Bejo“ a „my“) se sídlem podnikání na adrese Trambaan 1, 1749 CZ ve Warmenhuizenu. Jsme 
správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 
Máme v úctě právo na soukromí a snažíme se chránit osobní údaje, které shromažďujeme a používáme. 
Postupujeme v souladu s platnými předpisy pro ochranu údajů a zejména v souladu s obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů, tzv. nařízením GDPR. 
 
V tomto Prohlášení o ochraně soukromých údajů vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, jak je 
shromažďujeme a komu je poskytujeme. Kromě toho obsahuje toto prohlášení důležité informace o vašich 
právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste si toto Prohlášení o 
ochraně soukromých údajů velmi pečlivě přečetli. 
 
 
Co shromažďujeme? 
Často shromažďujeme údaje týkající se uživatelů našich webových stránek, jako je druh prohlížeče, IP 
adresa, délka trvání návštěvy, prohlížené stránky a používaný operační systém. Na základě těchto informací 
naši webovou stránku optimalizujeme a zlepšujeme uživatelský dojem. Vedle toho shromažďujeme osobní 
údaje, které poskytujete dobrovolně, například proto, abyste mohli odebírat naše novinky e-mailem nebo 
získávat další informace. 
 
Jak a proč shromažďujeme vaše osobní údaje? 
Získáváme je přímo od vás, například informace, které nám poskytujete pomocí kontaktního formuláře a 
prostřednictvím tzv. cookies (ty nám poskytujete, když se přihlašujete k odběru našich e-mailů). Pro více 
informací viz také naše Prohlášení o cookies. 
 
Máme dva zákonné důvody pro zpracovávání vašich osobních údajů, a sice vaše svolení nebo náš oprávněný 
zájem v případě, že jste zákazníkem. Náš oprávněný zájem se odráží v našem záměru sdělovat důležité 
informace a zvát naše vážené zákazníky a kontaktní osoby (a jejich partnery) na různé akce. Rovněž se 
snažíme zasílat pouze relevantní e-maily, a proto využíváme osobní údaje k personalizaci našich e-mailových 
sdělení a k aktualizaci naší databáze. Kromě toho využíváme informace, které nám poskytnete, ke 
zdokonalení našich služeb. 
 
Osobní údaje a účel, pro nějž je můžeme zpracovávat, jsme uvedli níže: 
- Základní údaje jako křestní jméno a příjmení. Abychom mohli v našich zprávách používat správné 

oslovení. 

- Název organizace a společnosti. Abychom vás mohli spojit s naším obchodním kontaktem. 

- Kontaktní informace, jako je pevná linka a/nebo mobilní telefonní číslo, e-mail a poštovní adresa. 

Abychom vás mohli kontaktovat.  

- Osobní údaje, které nám poskytujete v rámci návštěvy akcí a setkání. Abychom vás mohli informovat 

a/nebo vám zaslat pozvánku. 

Neshromažďujeme ani nevyužíváme informace za jiným účelem, než jsou účely uvedené v tomto Prohlášení o 

ochraně soukromých údajů, nedáte-li nám k tomu předem souhlas. 

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje? 
Bejo nebude vaše osobní údaje uchovávat déle, než je naprosto nezbytné k naplnění účelu, pro nějž jsou 
údaje shromažďovány. Často kontrolujeme, zda jsou osobní údaje stále aktuální a zda jsou nutné k 
poskytování našich služeb. Pokud jde o zasílání e-mailů, uchováváme vaše osobní data, dokud nám 
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neoznámíte, že už nechcete naše e-maily dostávat. Následně odesílání e-mailů okamžitě zastavíme. 
 
Bezpečnost 
Bejo bere ochranu vašich osobních údajů vážně a přijímá vhodná organizační a technická opatření za účelem 
předcházení zneužívání, ztráty, neoprávněného přístupu, nežádoucího předání údajů a neoprávněné změny 
údajů. 
  
V tomto ohledu jsou zvlášť důležitá tato opatření: 
- klasifikace osobních údajů s cílem zaručit provedení bezpečnostních opatření; 

- využívání šifrování a anonymizace jako faktorů ke zmírnění rizik; 

- omezení přístupu k osobním údajům pro osoby, které přístup potřebují, s cílem zajistit plnění povinností 

stanovených smlouvou nebo smlouvou o poskytování služeb; 

- kontrola systémů, že monitorují incidenty v oblasti osobních údajů, napravují je a podávají o nich zprávy; 

- využití sebehodnocení v oblasti bezpečnosti za účelem provedení analýzy, zda jsou stávající technická a 

organizační opatření dostatečná k ochraně osobních údajů. 

Pokud jste přesvědčeni, že vaše data nejsou dostatečně v bezpečí nebo že existují známky jejich zneužívání, 
obraťte se prosím na nás. 
 
Sdílení vašich údajů 
Bejo vaše data neprodává třetím stranám za účelem marketingu, prodeje nebo za jinými komerčními účely. 
Podle práva jsme povinni v některých případech poskytnout vaše údaje třetím stranám, například příslušným 
orgánům. Kromě toho mohou být osobní údaje sdíleny s externími dodavateli v souvislosti se zpracováním pro 
účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně soukromých údajů, jako jsou dodavatelé ICT, dodavatelé 
komunikačních služeb nebo jiní dodavatelé, jimž externě zadáváme zvláštní služby v oblasti podpory. S 
podniky, které na základě našeho pokynu zpracovávají vaše údaje, uzavřeme dohody o zpracování údajů, 
abychom zajistili tutéž úroveň bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů. V řadě případů mohou být informace 
sdíleny interně. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost vašich údajů. 
 
Mezinárodní předávání  
Vaše osobní údaje v zásadě nemohou být předány příjemcům ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor 
(EHP). Pokud se tak ale stane, Bejo zajistí, že toto předání údajů proběhne v souladu s příslušnými právními 
předpisy a nařízeními. 
 
Automatizované rozhodování 
Nevyužíváme postupy, které zahrnují plně automatizované rozhodování (včetně profilování). 
 
Práva v souvislosti s vašimi údaji 
Právo na přístup k osobním údajům 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že se můžete zeptat, které vaše osobní údaje 
jsme zaregistrovali a za jakým účelem se tyto údaje používají. Prosím mějte na paměti, že mohou vyvstat 
okolnosti, kdy jsme oprávněni vaší žádosti o poskytnutí kopie osobních údajů nevyhovět. 
 
Oprava vašich údajů 
Máte právo nechat své osobní údaje opravit, pokud nejsou správně. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat.  
 
Právo vznést námitku 
Můžete vznést námitku ke zpracování svých osobních údajů, pokud jsou vaše osobní údaje používány za 
účely, které nejsou nezbytné k plnění smlouvy nebo dodržování právních povinností. 
 
Odvolání souhlasu 
Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání 
souhlasu neovlivní zpracování údajů, ke kterému došlo před okamžikem odvolání. Mohou vyvstat okolnosti, za 
nichž jsme oprávněni i nadále vaše osobní údaje zpracovávat, zejména v případě, že jejich zpracování je 
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nutné k tomu, abychom dostáli svým právním a zákonným povinnostem. 
 
Právo na odstranění osobních údajů 
Máte právo nechat své osobní údaje odstranit. Prosím mějte na paměti, že mohou vyvstat okolnosti, za nichž 
jsme povinni vaše údaje uchovávat, abychom dostáli svým právním a zákonným povinnostem. 
 
Právo na přenositelnost údajů 
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které má Bejo k dispozici. Takto můžete snadno 
poskytovat údaje jiné organizaci. 
 
Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromých údajů 
Protože se naše služby mohou v budoucnosti změnit, části tohoto Prohlášení o ochraně soukromých údajů 
také mohou podléhat změně. Budeme vás o tom informovat e-mailem a na webové stránce, abyste o těchto 
změnách věděli. Tato verze byla vypracována v květnu 2018. 
 
Otázky a/nebo připomínky. 
Pokud máte otázky nebo připomínky ke zpracování údajů, zašlete prosím podrobnou žádost na adresu 
info@bejo.nl. Bejo na vaši žádost odpoví co nejrychleji, každopádně však do čtyř týdnů.  
 
Můžete se na nás obrátit též těmito způsoby: 
Telefonní číslo: (00 420) 466 981 140 
Adresa: Podůlšany 49 533 45  Podůlšany 
 
Nesouhlasíte s odpovědí na vaši otázku nebo stížnost? Dejte nám prosím vědět, abychom mohli rozhodnout, 
zda můžeme najít jiné řešení. Ani to nevedlo k řešení, které je pro vás uspokojivé? V tom případě se můžete 
obrátit na orgán pro ochranu údajů ve svém státě. 
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