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1. Právní podklady a účel zpracování osobních údajů 
 

Ochrana Vašich osobních údajů je naším zvláštním zájmem  
LEWA NIKKISO Austria GmbH zpracovává Vaše osobní údaje jako odpovědná osoba 
výhradně na základě zákonných ustanovení (obzvláště GDPR, TKG 2003). 
 
LEWA NIKKISO Austria GmbH zpracovává ty osobní údaje, které jste jí poskytli nebo je LEWA 
NIKKISO Austria GmbH od Vás získala, ke splnění smluvního závazků (čl. 6 odst. 1 písm. 
b GDPR), na základě zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), na základě 
Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) i k ochraně našich oprávněných zájmů 
(čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány obzvláště k následujícím účelům: 

• K udržování obchodního vztahu a osobního kontaktu.  
• K plnění smlouvy ve smyslu prodeje výrobků a poskytování služeb i předsmluvních 

opatření. 
• K navázání obchodního vztahu v souvislosti s vlastní nabídkou zboží a služeb. 

 

2. Příjemce osobních údajů 
 

Pro zpracování osobních údajů využíváme zpracovatele zakázky.  
 
Osobní údaje v Evropské unii předáváme pouze pro účely plnění smluvních závazků, 
na základě zákonných povinností, na základě Vašeho souhlasu a k ochraně našich 
oprávněných zájmů následujícím kategoriím příjemců: 

• soudům 
• příslušným správním úřadům, obzvláště finančním úřadům 
• právním zástupcům 
• podnikovým poradcům 
• externím poskytovatelům IT, např. správci systému, providerovi, poskytovateli 

cloudu, poskytovateli hostitelských služeb 
• auditorovi (daňovému poradci a autorizovanému účetnímu znalci) 
• vedení koncernu zodpovědné osoby 
• pobočkám a prodejním kancelářím zodpovědné osoby 
• bankám a platebním institucím 
• pojišťovnám 
• dodavatelům zodpovědné osoby 



• zákazníkům odpovědné osoby 
• inkasním společnostem k vymáhání dluhů 
• společnostem poskytujícím financování z cizích zdrojů jako jsou leasingové nebo 

faktoringové společnosti a cesionáři, pokud je dodávka nebo výkon financován tímto 
způsobem 

• financujícím subjektům 
 

3. Pokyny k ochraně osobních údajů při náboru pracovníků 
 

Zjišťujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o práci pro účely přijímacího řízení. 
Zpracování může probíhat i elektronicky. A to obzvláště v takovém případě, kdy nám uchazeč 
svoje podklady dodá v elektronické podobě, například prostřednictvím našeho online 
formuláře nebo e-mailem. Pokud LEWA NIKKISO Austria GmbH uzavře s uchazečem pracovní 
smlouvu, uloží se osobní údaje pro účely pracovního poměru v souladu se zákonnými 
předpisy. Pokud s uchazečem pracovní smlouvu neuzavřeme, budou podklady uchazeče šest 
měsíců po sdělení odmítnutí vymazány, pokud to neodporuje jiným oprávněným zájmům 
společnosti LEWA NIKKISO Austria GmbH. Při používání našeho formuláře on-line jsou údaje 
adekvátně aktuálnímu stavu techniky zakódovány a předány naší firmě. Alternativně také 
máte možnost nám svoje údaje zaslat e-mailem. Nezapomeňte přitom, že v takovém případě 
musí údaje zakódovat uchazeč. Doporučujeme proto použít náš on-line formulář. Účetní 
doklady, které nám předáte pro případnou náhradu svých cestovních výdajů, budou uloženy 
v souladu s daňovými předpisy a po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání smazány. 
 

4. Doba uchovávání údajů 
 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tak dlouho, jak je to pro výše 
uvedené účely nutné. Vaše osobní údaje budeme v každém případě zpracovávat až do 
ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí garanční, záruční, promlčecí nebo zákonem 
stanovené uschovací lhůty platné pro odpovědnou osobu. Kromě toho zpracováváme Vaše 
osobní údaje až do ukončení případných právních sporů, v nichž budou tyto údaje použity 
jako důkaz. 
 

5. Odkaz na práva dotčených osob 
 

Náleží Vám právo na informaci, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost a 
námitku. V této věci se obracejte na nás.  
Protože osobní údaje zpracováváme v našem oprávněném zájmu, máte v zásadě právo 
vznést námitku, pokud na Vaši straně existují důvody, které vyplývají z Vaší osobní situace, 
které jsou v rozporu se zpracováním těchto údajů. 
Protože zpracováváme osobní údaje (také) pro účely přímé reklamy, můžete proti použití 
k účelům přímé reklamy kdykoliv vznést námitku.  
 



Ty osobní údaje, které jste nám dali dobrovolně k dispozici na základě svého souhlasu, 
můžete kdykoliv odvolat. Odvolání má za následek, že Vaše údaje od tohoto okamžiku 
k výše uvedeným účelům nemůžeme používat.  
 
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem na ochranu 
osobních údajů nebo Vaše práva na ochranu osobních údajů jinak porušilo, můžete si 
stěžovat u dozorčího úřadu. V Rakousku je k tomu příslušný Úřad na ochranu osobních 
údajů. 
 

6. Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů 
V souvislosti s nabídkou nových služeb nebo výrobků si vyhrazujeme právo toto Prohlášení 
o ochraně osobních údajů přizpůsobit v případě potřeby technickému vývoji i právním 
změnám. 
 

7. Kontakt 
 

Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese: 
LEWA NIKKISO Austria GmbH  
Diefenbachgasse 35/3/9 
1150 Vídeň 
Telefon: +43 1 877 3040 0 
E-mail: datenschutz@lewa.at   

  



Příloha 1: Zpracovávané osobní údaje zákazníků, dodavatelů, 
obchodních partnerů a zájemců 

• Kontaktní údaje (mj. jméno příp. firma nebo označení, adresa, číslo telefonu a faxu, 
e-mailová adresa a další informace potřebné k adresování, které vyplývají z možností 
moderní komunikační techniky, rok, měsíc a den narození, adresa internetových 
stránek, kontaktní osoby). 

• Údaje z obchodního rejstříku, výpis z registru vlastníků, DIČ, IČO 
• Údaje o solventnosti 
• Předmět dodávky nebo výkonu 
• U služeb zúčastněná třetí strana 
• Dodavatelské a výkonnostní podmínky  
• Finanční a platební podmínky 
• Bankovní spojení 
• Údaje o platbě a výkonu dotčené osoby  
• Kopie identifikačních dokumentů 
• Texty smluv a obchodní korespondence 
• SPZ 

 
Příloha 2: Zpracovávané osobní údaje uchazečů 

• Jméno (pokud je dotčená osoba sdělí) 
• Datum narození, státní občanství, oslovení / pohlaví, titul (pokud je dotčená osoba 

sdělí) 
• Adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa (pokud je dotčená osoba sdělí) 
• Fotografie (pokud ji dotčená osoba poskytne) 
• Údaje o vzdělání, pracovní zkušenosti (pokud je dotčená osoba sdělí) 
• Zaměstnání, o něž má zájem, datum, kdy by chtěla nastoupit do zaměstnání (pokud 

jej dotčená osoba sdělí) 
• Znalosti jazyků (pokud je dotčená osoba sdělí) 
• Speciální požadavky 
• Osvědčení 
• Výsledky testů, hodnocení 
• Datum, druh, stav, historie žádosti o zaměstnání 
• Korespondence s uchazečem 
• Hodnocení, nakolik uchazeč splňuje požadavky 


