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Data zákazníků a dodavatelů 
 
 
Stav: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. 
 
1. Odpovědná osoba 

Jméno / označení odpovědné osoby Kern-Liebers CR, spol.s r.o. 

Ulice Okružní 607 

PSČ / město 370 01 České Budějovice, Tschechien  

Telefon +420 389 608 011 

E-mailová adresa kl-cz@kern-liebers.com 

Internetová adresa / URL www.kern-liebers.cz 

 
 
2. Zákonný zástupce odpovědné osoby 

Vedení odpovědného místa Jaroslav Kopp 

Odpovědná osoba za zpracování dat Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Pracovník odpovědný za ochranu dat 

Jméno Dr. Rainer Harwardt 

Podnik 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Adresa 
Im Ettenbach 13 a 
 

PSČ / město 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefon 
07805-918-2553 
 

E-mailová adresa Rainer.harwardt@orgateam.org 

Internetová adresa / URL www.orgateam.org 
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4. Účelové určení získávání údajů, zpracování dat, jejich využívání, právní základ 

Účelové určení: 

Data zákazníků a dodavatelů se zpracovávají v systému ERP a systému kontaktního managementu 
v rámci obchodních vztahů, popřípadě jejich navazování, realizace zakázek a s tím spojených 
postupů za účelem marketingu, nákupu a prodeje výrobků a/nebo služeb a zobrazení historie 
obchodních procesů a dokumentace obchodních případů (v rámci managementu kvality). Dále se 
vyhodnocuje chování při nákupu za účelem analýzy trhu a prodej nově vyvinutých produktů uvnitř 
výrobkového portfolia. 

Právní základ / přípustnost získávání údajů: 

Čl. 6 odst. 1 písmeno. b) Navazování smluv či jejich plnění 
Čl. 6 odst. 1 písmeno. a) Souhlas při prvním zjišťování 

 
 
5. Popis příslušných skupin osob a dotčených dat nebo datových kategorií 

Skupina osob Data / datová kategorie 

Dodavatelé, zákazníci 
Data kontaktních osob (oslovení dopisem, titul, 
jméno, kontaktní data, oblast odpovědnosti, 
oddělení) 
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6. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým se tato data mohou sdělit. 

Příjemci 

Interní: 
Odbyt, nákup, výroba, konstrukce, expedice, marketing, 
strategické řízení, finanční účetnictví, zpracování projektů 
Externí: 
Obchodní zástupci (Itálie, Francie), finanční úřad 

Ostatní / poznámky  

 
 
7. Regulační lhůty pro výmaz dat a kontrola 

Doba uložení dat (životní cyklus, 
uchování) 

Archivované průkazní podklady či podklady s povinným 
uložením: 6 resp. 10 let 
„Omezení zpracování“ (deaktivace) podle požadavku 
příslušných osob nebo při zveřejnění vyřazení z podniku 

 
 
8. Doplňující údaje ke zpracování 

 Neprobíhá žádná datová komunikace se třetími státy (v rámci EU) 

 Máte právo na informace, opravy, vymazání, omezení, námitku a přenositelnost dat týkající 

se Vašich příslušných osobních dat 

 Případný poskytnutý souhlas může být před využíváním dat k realizaci zakázek odvolán. 

 Rozhodnutí, např. v rámci analýzy trhu, nespadají do automatizovaného rozhodovacího 

procesu 

 Máte právo na stížnost u dozorového úřadu 

 


