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1 Obecné informace  

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které se aplikuje od 

25. května 2018, sjednocuje pravidla zpracování osobních údajů soukromými 

podniky a veřejnými institucemi. Cílem nařízení je ochrana osobních údajů 

v rámci Evropské unie (EU).  

Tyto informace slouží k tomu, abychom Vás jako podnik upozornili na práci 

s osobními údaji v rámci naší spolupráce a informovali Vás o jejich získávání, 

uchovávání a použití. 

Osobní údaje ve smyslu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou 

veškeré informace, které mají souvislost s Vaší osobou. Jedná se přitom 

zejména o smluvní údaje, které získáváme na základě zákona nebo smluvní 

dohody (srov. smluvní podmínky). To se týká hlavně údajů o osobě podnikatele 

uvedených v bodě 3, údajů o jeho vozidlech a údajů o osobě pomocných sil 

(např. řidičů). Jako smluvní partner se zavazujete informovat Vaše pomocné síly 

o uchovávání a použití jejich osobních údajů. 

2 Zodpovědnost 

Za zpracování Vašich osobních údajů je zodpovědná společnost inTime Express 

Logistik GmbH, Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, telefon: +49 5136 

9757-0, fax: +49 5136 9757-149, e-mail: intime@intime.de. 

3 Získávané údaje 

Sektor dopravy je v Evropě upravován velkým množstvím národních a 

mezinárodních, resp. evropských zákonů, na jejichž základě jsme jako dodavatel 

a zadavatel povinni získávat určité údaje. Kromě toho je pro hladkou organizaci 

přímých a expresních přeprav nezbytné získávat mnohé údaje, zpracovávat je, 

uchovávat a případně předávat dál.  

Mezi údaje, které o Vás a Vašich pomocných silách získáváme a zpracováváme, 

patří zejména následující kategorie údajů: 

- obchodní firma, adresa a kontaktní informace 

- kontaktní osoba v podniku 

- základní smluvní údaje  

- údaje o vyúčtování a platbě 

- jazykové znalosti, údaje o školeních a kvalifikacích 

- údaje o vozidlech 

- údaje o řidičském průkazu 

- údaje o pojištění 

- komunikační údaje a údaje o pracovištích 

- dobrovolné údaje 

4 Účely zpracování, právní podklady a příjemci 

Osobní údaje a dokumenty uvedené v bodě 3 získáváme, uchováváme a příp. 

předáváme dál k následujícím účelům: 

Společnost inTime Express Logistik GmbH nebo námi pověření poskytovatelé 

služeb zpracovávají Vaše osobní údaje z důvodu dodržování zákonných předpisů 

na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR nebo plnění smluv uzavřených s Vámi (viz 

Smluvní podmínky) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovány také za oprávněnými účely podle 

čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněné zájmy spočívají zejména v optimalizaci 

našich procesů; přitom je patřičně brán ohled na Vaše zájmy, základní práva 

a svobody. 

Pokud pro určité procesy zpracování v jednotlivých případech získáme Váš 

výslovný souhlas, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR jako právní podklad pro 

zpracování osobních údajů. 

5 Předání údajů třetím osobám  

Pokud předáváme osobní údaje třetím osobám, pak tak činíme za prvé 

podnikům, které nás podporují při plnění výše uvedených účelů. Tyto podniky 

smějí Vaše osobní údaje použít jako tzv. zpracovatel zakázky pouze ke splnění 

svých úkolů v rámci naší zakázky a jsou zavázáni dodržovat příslušná ustanovení 

o ochraně osobních údajů.  

Dále předáváme některé Vaše osobní údaje také v rámci realizace přepravy 

našim zákazníkům.  

V poslední řadě můžeme být také nuceni na základě zákonných předpisů 

k poskytnutí Vašich údajů úřadům a jiným státním organizacím. 

6 Místo zpracování osobních údajů 

Zpracování Vámi uložených osobních údajů probíhá ve státech Evropského 

hospodářského prostoru (EHP). 

 

 

 

 

7 Doba uchovávání a výmaz Vašich údajů 

Vaše osobní údaje mažeme v okamžiku, kdy už nejsou nezbytné pro výše 

uvedené účely. Po ukončení spolupráce jsou údaje uchovávány tak dlouho, 

dokud jsme k tomu ze zákona povinni. Toto pravidelně vyplývá z právních 

povinností podat důkaz a uchovávat data v případě údajů relevantních pro 

vyúčtování. Lhůty pro uchovávání údajů mohou činit až deset let nebo v 

jednotlivých případech i více. Kromě toho se může stát, že jsou osobní údaje 

uchovávány na dobu, během které je možné vůči nám uplatnit nároky na 

záruční plnění a jiné nároky.  

8 Vaše práva 

Podle příslušných předpisů na ochranu osobních údajů máte jako dotčená osoba 

zejména následující práva: 

8.1 Informace, oprava, výmaz, omezení zpracování  

Rádi Vám poskytneme informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje u nás 

uchováváme a komu jsme tyto případně postoupili. Podle zákonných 

ustanovení můžete uplatnit následující práva: oprava, výmaz a omezení 

zpracování (zablokování pro určité účely).  

8.2 Právo na přenositelnost údajů  

Můžete vyžadovat vydání Vámi samotnými poskytnutých osobních údajů v 

strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, abyste je buď vy sami 

nebo - v případě technické proveditelnosti - my zprostředkovali třetí osobě. 

8.3 Právo vznést námitku  

Máte právo případně vznést z důvodů, které vyplývají z Vaší mimořádné situace, 

námitku proti zpracování údajů týkajících se Vaší osoby. Zejména máte právo 

podat námitku proti zpracování k reklamním účelům.  

8.4 Právo na odvolání 

Pokud jste nám udělili zvláštní souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, 

můžete toto vůči nám kdykoliv odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až 

do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.  

8.5 Práva při automatizovaných individuálních rozhodnutích  

Pokud výjimečně aplikujeme automatizované individuální rozhodování – včetně 

profilování –, jsme podle zákonných předpisů zavázáni učinit taková opatření, 

abyste mohli toto rozhodnutí ovlivnit.  

8.6 Právo podat stížnost 

V případě otázek nebo stížností máte právo se obrátit na příslušný dozorový 

úřad. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě Vašeho 

místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého provinění. 

Pro sídlo naší společnosti je příslušným dozorovým úřadem zemský pověřenec 

pro ochranu údajů Dolní Sasko, Prinzenstraße 5,  

30159 Hannover (www.lfd.niedersachsen.de). 

9 Kontaktní údaje 

Pokud máte otázky nebo připomínky k ochraně osobních údajů u společnosti 

inTime Express Logistik GmbH (např. ohledně informací a aktualizace Vašich 

osobních údajů), kontaktujte nás prosím ve věci „Ochrana osobních údajů“: 

Koordinační místo pro ochranu údajů inTime Express Logistik GmbH:  

Management kvality 

inTime Express Logistik GmbH, Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, 

telefon: + 49 5136 9757-697, fax: +49 5136 9757-902. 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zastihnete na následující  

e-mailové adrese: dataprotection@intime.de 

 

 


