
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Děkujeme Vám za navštěvu webových stránek společnosti Bilfinger Tebodin B.V. (dále pouze Bilfinger). Bilfinger bere ochranu Vašeho soukromí velice 
vážně. Níže bychom Vás rádi informovali ohledně dat, která jsou ukládána a používána během Vaší návštěvy našich stránek, do jaké míry k tomu dojde a 
za jakými účely. 

Web server logy 

Obecně můžete naše stránky navštívit bez nutnosti zvěřejnění Vašich osobních informací. 

Avšak server, na němž jsou naše webové stránky (dále “web server”) automaticky uchovává informace o Vás, které jsou technicky požadovány za účelem 
poskytnutí přístupu na naše stránky. Web server automaticky sbírá některé informace, jako např.: 

 Části Vaší IP adresy, 
 Datum a čas Vaší návštěvy,  
 Vámi navštívené podstránky,  
 Dříve navštívené stránky,  
 Informace o vámi použitém prohlížeči (např. Internet Explorer), 
 Informace o vámi používaném operačním systému (např. Windows 7), 
 Jméno domény a adresy vašeho poskytovatele internetu (např. UPC).  

Prevence a / nebo sledování cookies 

Zde uvádíme několik různých metod blokování, prohlížení a odstraňování cookies uložených Ve vašem počítači. Záleží na typu vámi používaného prohlížeče. 
Pokud objevíte jakékoliv komplikace, doporučujeme Vám obrátit se na výrobce Vašeho prohlížeče. 

Rádi bychom Vás upozornili, že v případě změny nastavení prohlížeče je možné, že nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky.  

Ukládání, nakládání, užití a předávání osobních údajů 

Ukládáme Vaše data (mimo kontext logů web serveru) pouze za předpokladu Vámi poskytnutého souhlasu s použitím jedné ze služeb, které nabízíme (např. 
strukturování informačních materiálů či dotazů). Tato data jsou exkluzivně zpracována a / nebo použita pro implementování těchto služeb. Kde je to nezbytné 
dle charakteru Vašeho dotazu, mohou být Vaše data postoupena společnostem z naší skupiny. Pokud je to nezbytné, mohou být poskytovatelé služeb rovněž 
vyzváni k poskytnutí požadované služby (např. odeslání informačních materiálů). Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. 

Newsletter 

Pokud máte zájem o zasílání našeho newsletteru a magazínu “World”, rádi bychom Vás požádali o poskytnutí Vaší emailové adresy. Před tím, než vám 
zašleme newsletter, obdržíte emailovou notifikaci s odkazem. Pouze po kliknutí na tento odkaz a potvrzení, že máte zájem obdržet aktuální vydání newsletteru 
nebo magazínu, vás zahrneme do distribučního seznamu. Toto zajišťuje, že nikdo další nemůže zneužívat Vaši emailovou adresu k souhlasu s jinými 
newslettery (takzvaná procedura dvojitého výběru). Vaše osobní údaje budou použity a uloženy pouze za účelem zasílání našeho newsletteru či magazínu. 

Mezinárodní převod údajů 

Zpracování dat vytvořených našimi webovými stránkami probíhá na serverech umístěných v zemích Evropské unie nebo v Evropském hospodářském prostoru 
(EU/EEA). 

 

Data Controller 

Pro účely General Data Protection Regulation 

(GDPR) je data controllorem  

Bilfinger Tebodin B.V.  

Ms. Brigit Stokman 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Den Haag 

Nederland 

 

 

Ochrana údajů 

 

Bilfinger Tebodin B.V.  

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ The Hague 

The Netherlands 

info.tebodin.bv@bilfinger.com  
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Odkazy na další webové stránky 

Na několika místech našich webových stránek můžete narazit na odkazy na jiné webové stránky (např. webové stránky dalších společností v rámci skupiny 
Bilfinger) nebo na možnosti sdílení obsahu pomocí tlačítek „Share“. Vezměte prosím v potaz, že deklarovaná ochrana údajů se nevztahuje na jiné webové 
stránky. Rádi bychom vás požádali o navštívení těchto stránek pro získání více informací týkajících se jejich ochrany osobních údajů, bezpečnosti, sběr 
osobních údajů či možnosti poskytování údajů. Bilfinger není zodpovědný za opatření zajišťována těmito webovými stránkami nebo za jejich obsah. 

Bezpečnost 

Rádi bychom vás upozornili, že údaje přenášené internetem jsou nezabezpečené a že zde existuje riziko získání a zneužití těchto údajů třetími stranami. 
Nabízíme Vám možnost nás kdykoliv kontaktovat poštovně či telefonicky. 

Vaše práva 

Za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky, máte v rámci GDPR následující práva: 

 

 Právo na zapomenutí:  Máte právo být zapomenuti a požádat o smazání Vašich osobních údajů z našich záznamů.  

 Právo na přístup: Máte právo být informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou naší společností používány.  

 Právo na nápravu: Máte právo na nápravu chyb ve Vašich osobních údajích. 

 Právo na omezení: Máte právo na omezení použití Vašich osobních údajů pouze pro specifické účely. 

 Právo nesouhlasit: Máte právo nesouhlasit s použitím Vašich osobních údajů pro jakékoliv účely. 

 Právo na anulaci: Máte právo na anulaci Vašeho souhlasu s použitím vašich osobních údajů. 

 Právo na odvolání: Máte právo se odvolat na orgán ochrany údajů, pokud máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR.  

 Právo na přenositelnost: Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám přímo poskytli a využít je pro jiné strany. 

Pokud chcete uplatnit vaše práva, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů a my v přiměřené lhůtě odpovíme. Vezměte prosím na vědomí, že je po nás vyžadováno uchovat 
určité informace zákonem a / nebo oprávněnými obchodními účely. 

Platnost od: Květen 2018  

Poukazujeme na to, že v budoucnu může být například z důvodu právních požadavků toto prohlášení změněno. Ujistěte se, že jste pravidelně informováni o aktuálním stavu. 


