Ochrana osobních údajů pro zhotovitele/dodavatele

I. Úvod
II. Jaké osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely
III. Doba uložení
IV. Právní základ pro zpracování
V. Přenos na příjemce
VI. Automatizované rozhodování
VII. Vaše práva
VIII. Kontaktní údaje společnosti Monsanto a pověřence pro ochranu osobních údajů

I. Úvod
Monsanto Czech Republic, Londýnské náměstí 856/2, 639 00 Brno („Monsanto“, „my“, „naše“ nebo „nás“)
chce usnadnit naše transakce s našimi dodavateli a usnadnit spolupráci s vámi.
Z tohoto důvodu používáme systém SAP, platformu ARIBA, RDC, Salesforce.com a další nástroje IT, které
zpracovávají některé vaše osobní údaje pro účely zásobování, včetně zpracování nákupních objednávek,
zajištění náležité péče, faktur a plateb.
Poskytnete-li jakékoliv jiné osobní údaje než své vlastní, zaručujete, že jste před poskytnutím takových
osobních údajů získali souhlas dané osoby s tím, že budeme zpracovávat její osobní údaje v souladu s tímto
oznámením.
Je vaší svobodnou volbou, zda poskytnete nebo neposkytnete své osobní údaje společnosti Monsanto pro níže
uvedené účely tím, že budete pokračovat v procesu výběru zhotovitele. Pokud odmítnete, nebude to pro vás mít
žádné následky; omezí to však naši schopnost usnadňovat naše transakce s vámi tam, kde se vyžadují potřebné
informace jako takové.
Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovány v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních
údajů („GDPR“) a příslušnou místní legislativou na ochranu osobních údajů. Kromě toho platí naše zásady
ochrany osobních údajů, které můžete obdržet zde.
II. Jaké osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely
společnost Monsanto může shromažďovat, zpracovávat a používat následující kategorie údajů:
- Identifikační a kontaktní údaje, například: jméno, úplná adresa, telefon, fax, mobilní telefon, webové
stránky, e-mail, IP adresa, soubory cookie, datum narození, pohlaví, profese, zvuky nebo obrázky;
- Geolokace (zeměpisná šířka/délka); a
- Daňový kód a bankovní údaje, úvěrové a finanční údaje, včetně vlastnictví společnosti, řídicích údajů,
finančních výkazů a;
- V rámci procesu vytvoření vztahu s vámi máme právní povinnost provádět hodnocení a dodržovat povinnou
řádnou péči podle globálních zásad boje proti korupci;
- V rozsahu povoleném zákonem, údaje související se soudními spory podanými k soudům a tribunálům a
také orgánům správních soudů, nebo veřejně dostupné informace, shromažďujeme a používáme údaje
související s podezřením, žalobami nebo odsouzením ve věcích trestných činů, a správních sankcí, podle
potřebypro účelyřízení našich vlastních soudních sporů a hodnocení a řízení rizik s ohledem na zajištění
závazků předpisové shody společnosti Monsanto v oblasti praní špinavých peněz, podvodů, korupce,
terorismu, organizovaného zločinu, hlášení předpisových a podezřelých aktivit, embarg a dalších
regulatorních rizik a souvisejících závazků
- Pro další obchodní účely: firemní audit, analýzy a konsolidované zprávy, správa vztahů s dodavateli, účty a
záznamy, nákup, příprava a provedení fúze, převzetí, převod podnikání, převod majetku nebo jiný typ firemní
transakce, s ohledem na obrázky a/nebo zvukové nahrávky dodavatelů a kontaktní osob dodavatelů,
marketing/reklama a účely zlepšení kvality, řízení sportů, jednání s požadavky od veřejných správních orgánů
nebo soudů, vyřizování právních záležitostí, školení, poradenské a konzultační účely, dodržování shody s
příslušnými zákony, předpisy a zásadami a postupy společnosti Monsanto ; a/nebo
- Společnost Monsanto vás může kontaktovat pro účely přímého marketingu (souvisejícího s naším smluvním
vztahem) - což zahrnuje informování vás o produktech a službách společnosti Monsanto, speciálních
nabídkách, pozvánkách, informačních zpravodajích poštou, faxem a e-mailem, SMS, MMS a dalšími
elektronickými prostředky.
- Zasílání průzkumů poštou, faxem, e-mailem, SMS, MMS a dalšími elektronickými prostředky, a analytika.
III. Doba uložení
Informace shromážděné a zpracované pro účely popsané výše budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k
uvedenému účelu v souladu s platným zákonem na ochranu osobních údajů. Jakmile společnost Monsanto již
nepotřebuje používat vaše osobní údaje, odstraníme je z našich systémů a záznamů a/nebo podnikneme kroky k
jejich řádnému anonymizování tak, aby vás již podle nich nebylo možné identifikovat (kromě případů, kdy
musíme uchovávat vaše informace pro splnění zákonných nebo předpisových požadavků, které musí společnost
Monsanto splňovat. Můžeme používat vaše anonymizované informace pro výzkumné a další účely, například ty,
které jsou popsány výše. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, sděleních a obchodních dopisech mohou
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podléhat zákonným požadavkům na uchovávání, které mohou vyžadovat dobu uchování až 10 let. Všechny další
osobní údaje budou zásadně odstraněny po ukončení obchodního vztahu a podle našich zásad řízení záznamů.
IV. Právní základ pro zpracování
Ke zpracování vašich osobních údajů musíme mít právní základ. Ve většině případů je právním základem jedna
z následujících možností:
(a)
Zpracování je nutné k plnění smlouvy, jíž jste jednou ze stran, nebo k provedení kroků na vaši
žádost před uzavřením smlouvy (článek 6(1)(a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR)).
(b)
Zpracování je nutné k zajištění shody s právními závazky, které musíme plnit (článek 6(1)(c)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).
(c)
Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například
další subjekty ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi
zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek
6(1)(c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)). Takové zájmy slouží k
dosažení účelů stanovených výše v části II a dalších obchodních účelů, například jako je
firemní audit, analýza a konsolidované zprávy, řízení vztahů se zákazníky, účty a záznamy,
nákup, příprava a realizace fúzí, převzetí, převod podnikání, převod majetku nebo jakýkoliv
jiný typ podnikové transakce. Když zpracováváme osobní údaje proto, abychom plnili naše
legitimní zájmy, nasazujeme robustní prostředky zabezpečení, abychom zajistili ochranu
vašeho soukromí a také aby vaše zájmy nebo základní práva a svobody nestály nad našimi
legitimními zájmy. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování
zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části VIII.
(d)
Poskytli jste svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik účelů
(článek 6(1)(a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), s ohledem na citlivost
údajů pak článek 9(2)(a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud jste poskytli
svůj souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů
uvedených v části VIII. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě
souhlasu uděleného před jeho odvoláním.
V. Přenos na příjemce
Ve skupině Monsanto: naše mateřská organizace, společnost Monsanto v USA, a každá z jejích přidružených
společností nebo poboček (každá přidružená společnost nebo pobočka, včetně nás, je označována jako
„přidružená společnost Monsanto“, viz zde) může obdržet vaše osobní údaje podle potřeby pro účely
zpracování, jak jsou uvedeny výše.
U některých třetích stran: orgány veřejné správy, dodavatelé, nezávislí externí poradci (například auditoři nebo
právní zástupci) a další třetí strany mohou rovněž obdržet vaše osobní údaje s cílem splnit požadavky a zákonné
nároky.
U některých nabývaných nebo nabytých subjektů: pokud je společnost Monsanto prodána nebo převedena v
celku nebo po částech, nebo pokud společnost získá a integruje jinou právnickou osobu do skupiny Monsanto,
budou vaše osobní údaje převedeny na tento další subjekt před samotnou transakcí (například během fáze due
diligence) nebo po transakci podle jakýchkoliv práv definovaných příslušným zákonem, včetně jurisdikcí, kde je
tento další subjekt umístěn.
U zpracovatelů dat: někteří nezávislé poskytovatelé služeb, například IT podpory, logistiky a marketingu, buď
přidružení nebo nepřidružení, obdrží vaše osobní údaje ke zpracování podle příslušných pokynů
(„zpracovatelé“) a to podle potřeby pro účely zpracování, obzvláště k poskytnutí IT a další administrativní
podpory, dodržení příslušných zákonů a dalších aktivit. Zpracovatelé uzavřou smluvní závazek zavést vhodná
technická a organizační bezpečnostní opatření na zabezpečení osobních údajů a pro to, aby zpracovávali osobní
údaje pouze podle obdržených pokynů. Naši nezávislí poskytovatelé služeb mohou jednat jako nezávislí správci
dat (a také jimi jmenovanínezávislí zpracovatelé dat) pro dosažení účelu popsaného výše. Vaše osobní údaje
mohou být rovněž zpřístupněny třetím stranám poskytujícím příslušné služby podle smlouvy se společností
Monsanto, nebo skupinou Monsanto pro tyto účely, nebo tam, k kde to je vyžadováno příslušnými zákony, nebo
pro daňové či jiné účely. Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny jako součástí jakéhokoliv budoucího
navrženého prodeje podnikání nebo vytvoření či návrhu společného podniku.
Měli byste očekávat, že příjemci výše, kteří obdrží nebo mají přístup k vašim osobním údajům, mají sídlo v
Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo mimo něj.
• V případě příjemců se sídlem mimo EHP jsou někteří certifikováni podle programu EU-U.S. Privacy
Shield a ostatní mají sídlo v zemích s rozhodnutím o adekvátnosti v souladu s článkem 45 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tito příjemci mají sídlo v USA (pokud jsou certifikování
podle programu EU-U.S. Privacy Shield) a v odpovídajících zemích příjemců [zde], a, v každém
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případě, je přenos proto uznán jako poskytnutí odpovídající úrovně ochrany dat z pohledu evropského
zákona na ochranu osobních údajů.
Další příjemci mají sídlo v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany z hlediska
evropských právních předpisů na ochranu osobních údajů (obzvláště pak USA (pokud nejsou
certifikováni podle programu EU-U.S. Privacy Shield) – odkaz je zde). Podnikneme všechna potřebná
opatření k zajištění, aby údaje přenesené mimo EHP byly odpovídajícím způsobem chráněny dle
příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů.
s ohledem na údaje přenášené do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, založíme
přenos na odpovídajícím zabezpečení, například na závazných firemních pravidlech (články 46(2)(b),
47 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)), dále na ustanoveních o standardní ochraně
údajů přijatých Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem (články 46(2)(c) nebo (d) GDPR), dále na
schválených pravidlech chování, společně se závaznými a vynutitelnými závazky příjemce (článek
46(2)(e) GDPR), nebo na certifikačních mechanismech společně se závaznými a vynutitelnými
závazky příjemce (článek 46(2)(f) GDPR). Můžete si vyžádat kopii takových těchto prostředků
zabezpečení tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části VIII.

VI. Automatizované rozhodování
Neprovádíme automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování, podle článku 22(1) a (4) obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) a pokud ano, poskytneme vám alespoň v těchto případech smysluplné
informace o použité logice, stejně jako významnosti a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro
subjekt údajů.
VII. Vaše práva
Právo odvolat váš souhlas: Pokud jste deklarovali svůj souhlas týkající se jistých typů aktivit zpracování,
můžete jej kdykoliv odvolat bez budoucího vlivu na vás. Takové odvolání nijak neovlivní zákonnost zpracování
před odvoláním vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů
uvedených v části VIII.
Další práva na ochranu osobních údajů: podle příslušného zákona na ochranu osobních údajů máte právo: (i)
vyžádat si přístup ke svým osobním údajům; (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů; (iii) vyžádat si
vymazání svých osobních údajů; (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů; (v) vyžádat si
přenositelnost údajů; a/nebo (vi) namítat vůči zpracování svých osobních údajů. Níže naleznete další informace
o svých právech v rozsahu, ve kterém platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Povšimněte si,
že tato práva mohou být podle příslušného (místního) zákona na ochranu osobních údajů omezena.
•
Právo na vyžádání přístupu k vašim osobním údajům: Jak je stanoveno příslušným zákonem na
ochranu osobních údajů,máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme
vaše osobní údaje a pokud ano, vyžádat si přístup k osobním údajům. Přístup k informacím zahrnuje
kromě jiného účely zpracování, kategorie dotyčných osobních údajů a příjemce nebo kategorie
příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Toto však není absolutní právo a zájmy
ostatních jedinců mohou vaše právo na přístup omezit.
Máte rovněž právo získat bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další požadované kopie
vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
•
Právo na vyžádání opravy: Jak je stanoveno příslušným zákonem na ochranu osobních údajů,máte
právo na to, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na
účelech upracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně prostředků pro
poskytování doplňkových prohlášení.
•
Právo na vyžádání vymazání (právo být zapomenut): Jak je stanoveno příslušným zákonem na
ochranu osobních údajů, máte právo na to, abychom provedli vymazání osobních údajů, které se vás
týkají, a my můžeme být povinni takové osobní údaje vymazat.
•
Právo na vyžádání omezení zpracování: Jak je stanoveno příslušným zákonem na ochranu osobních
údajů, máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů a my můžeme mít takovou
povinnost. V takovém případě budou odpovídající osobní údaje označeny a mohou být námi
zpracovány pouze pro jisté účely.
•
Právo vyžádat si přenositelnost dat: Jak je stanoveno příslušným zákonem na ochranu osobních
údajů,máte právo obdržet osobní údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo přenášet tyto osobní údaje na jiný
subjekt bez toho, že bychom vám v tom kladli jakékoliv překážky, a to tam, kde je zpracování
provedeno automatizovanými prostředky a je založeno na souhlasu podle článku 6(1)(a) nebo 9(2)(a)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nebo je na základě smlouvy podle článku 6(1)(b)
GDPR.
•
Právo na námitku: Za jistých okolností máte právo namítat na základě údajů týkajících se vaší
specifické situace, kdykoliv vůči zpracování vašich osobních údajů námi, což je založeno na článku
6(1)(f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a my již nejsme dále povinni vaše osobní údaje
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zpracovávat. Pokud máte právo na námitku a toto právo uplatníte, vaše osobní údaje již nebudou dále
pro takové účely námi zpracovány. Toto právo můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí
údajů uvedených v části VIII.
Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části VIII níže.
Máte rovněž právo podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu na ochranu osobních údajů v příslušném
členském státu zde (například místo, kde sídlíte, pracujete nebo v důsledku údajného porušení GDPR).
VIII. Kontaktní údaje společnosti Monsanto a pověřence pro ochranu osobních údajů
Monsanto Czech Republic, Londýnské náměstí 856/2, 639 00 Brno emea.datasubjectsrights@monsanto.com je
správce odpovědný za osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme.
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů EME může být kontaktován na adrese:
dan.manolescu@monsanto.com
Jedna kopie tohoto dokumentu je pro vaše potřeby.
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