
 Zásady ochrany osobních údajů pro www.rollon.com 

 Vítáme Vás na našich webových stránkách a děkujeme, že se zajímáte o naši společnost. Ochranu osobních 
 údajů bereme velmi vážně a vaše údaje zpracováváme pouze v souladu s platnými zákony o ochraně 
 osobních údajů, zejména v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a 
 případnými specifickými místními zákony. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám poskytují veškeré 
 informace o tom, jak společnost Rollon zpracovává vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek, 
 a o vašich právech jako subjektu údajů. 

 Pár slov ohledně používané terminologie: 

 „osobní údaje“ jsou informace, které umožňují iden�fikovat fyzickou osobu. Zahrnují například – mimo jiné 
 – jméno, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo IP adresu. 

 „anonymní údaje“ jsou údaje, které neodkazují na uživatele. 

 Veškerá použitá terminologie má stejný význam jako terminologie použitá v GDPR, pokud není uvedeno 
 jinak. 

 Vaše práva jako práva subjektu údajů 

 Chtěli bychom vás informovat o vašich právech jako subjektu údajů. Tato práva jsou uvedena v článcích 15 
 až 22 GDPR a zahrnují práva na: 

 •  Přístup (čl. 15 GDPR) 

 •  Vymazání/zapomenu� (čl. 17 GDPR) 

 •  Opravu (čl. 16 GDPR) 

 •  Přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

 •  Omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR) 

 •  Námitku pro� zpracování údajů (čl. 21 GDPR). 

 Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se (nejlépe) na adresu  privacy@rollon.com  . Totéž pla�, pokud  máte 
 jakékoliv dotazy ohledně toho, jak zpracováváme vaše údaje.  Zároveň máte právo podat s�žnost u 
 dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 Právo vznést námitku 

 Vezměte prosím na vědomí následující informace týkající se vašeho práva vznést námitku: 

 Když zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímého marke�ngu (další informace lze získat v našem 
 prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky/dodavatele), máte právo kdykoliv vznést námitku pro� 
 tomuto zpracování bez nutnos� udání důvodu. Totéž pla� i pro profilování, pokud je spojeno s přímým 
 marke�ngem. 
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 Máte-li námitky vůči zpracovávání údajů pro přímý marke�ng, nebudeme nadále vaše osobní údaje pro tyto 
 účely používat. Veškeré příslušné dřívější ak�vity však nebudou ovlivněny. Vznést námitku můžete zcela 
 zdarma a neformálně na adrese:  privacy@rollon.com  . 

 Pokud zpracováváme údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete kdykoliv vznést námitku pro� 
 takovému zpracovávání z důvodů, které vyplývají z konkrétní situace; to pla� i pro profilování založené na 
 těchto ustanoveních. 

 V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné 
 důvody pro zpracovávání těchto informací, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo 
 pokud zpracování není určeno k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

 Účely a právní základ zpracovávání údajů 

 Zpracovávání vašich osobních údajů je v souladu s ustanoveními GDPR a všemi dalšími příslušnými předpisy 
 o ochraně osobních údajů. Právní základ pro zpracovávání údajů vyplývá zejména z článku 6 GDPR. 

 Vaše údaje používáme na základě čl. 6 I 1 b, c GDPR za účelem zahájení obchodu, plnění smluvních 
 zákonných povinnos�, vedení smluvního vztahu, nabízení produktů a služeb a upevňování vztahů se 
 zákazníky, což může zahrnovat marke�ng a přímý marke�ng, čl.  6 I 1 f GDPR. 

 Váš souhlas, podle čl. 6 I 1 a GDPR, může také představovat právní základ pro zpracování vašich údajů. Vždy, 
 když Vás budeme žádat o souhlas, Vás budeme informovat o účelech zpracování údajů a o vašem právu 
 souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se souhlas také vztahuje na zpracovávání zvláštních kategorií údajů, 
 výslovně vás na to upozorníme během procesu udělování souhlasu. 

 Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 (1) GDPR může probíhat pouze tehdy, je-li 
 to nezbytné na základě právních předpisů a není důvod předpokládat, že by vaše oprávněné zájmy měly 
 převážit nad zpracováním těchto údajů. 

 Předání údajů/Zpřístupnění tře�m stranám 

 Vaše údaje předáváme tře�m stranám pouze v rámci daných zákonných ustanovení nebo na základě vašeho 
 souhlasu. Ve všech ostatních případech nepředáme informace tře�m stranám, pokud k tomu nebudeme 
 povinni na základě závazných právních předpisů ( zpřístupnění externím subjektům, včetně dozorčích orgánů 
 nebo orgánů činných v trestním řízení). Pokud jsou osobní údaje předávány nebo zpřístupňovány tře� straně 
 a je to vyžadováno, ujišťujeme se, že je k dispozici odpovídající nástroj ochrany těchto údajů (např. smlouva 
 o ochraně údajů podle čl. 28 III GDPR, Standardní doložky EU o ochraně údajů, Závazných podnikových 
 pravidel, čl. 46 II b, c GDPR)). Vaše údaje můžeme předat dalším společnostem v rámci skupiny TIMKEN, jejíž 
 jsme součás�, pokud to je nutné pro organizační/administrta�vní účely (čl. 6 I 1 f GDPR) nebo pokud jste 
 udělili příslušný souhlas (čl. 6 I 1 a GDPR). 

 Příjemci údajů/Kategorie příjemců 

 V rámci naší organizace zajišťujeme, aby s osobními údaji byly oprávněny nakládat pouze osoby, které jsou 
 povinny zpracovávat osobní údaje po plnění smluvních a zákonných povinnos�. V některých případech 
 mohou externí poskytovatelé služeb podporovat naše firemní oddělení při plnění jejich úkolů (např. 
 poskytovatelé IT služeb).  Jakýkoliv takový poskytovatel služeb je smluvně svázán v souladu s požadavky na 
 ochranu osobních údajů. 
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 Předání osobních údajů tře�m zemím 

 Předání dat tře�m zemím (mimo EU nebo EHP) se může odehrát jen v případě, že to vyžaduje zákon nebo 
 pokud jste s takovým předáním výslovně souhlasili. Když k takovému předání dochází, využíváme 
 odpovídající nástroje, jako jsou např. standardní doložky EU o ochraně údajů nebo závazná podniková 
 pravidla, čl.  46 II b, c GDPR. Vaše data mohou být předána do USA. 

 Doba uložení údajů 

 Osobní údaje zpracované při používání našich webových stránek nebo jejich služeb jsou zpracovávány v 
 souladu se zásadami minimalizace údajů a omezení jejich ukládání, což znamená, že vaše údaje budou 
 vymazány, jakmile je již nebudeme oprávněně zpracovávat pro stanovený účel (což může být ovlivněno 
 vyjádřením souhlasu, který jste případně mohli poskytnout) nebo je budeme muset uchovávat ze zákonných 
 důvodů.  Pokud používání našich webových stránek vede k jakékoli interakci s vámi, která se neomezuje 
 pouze na prohlížení obsahu, prosíme vás, abyste si přečetli naše Prohlášení o ochraně osobních údajů pro 
 zákazníky/dodavatele nebo v případě žádos� o zaměstnání našeProhlášení o ochraně osobních údajů pro 
 uchazeče o 
 zaměstnání, kde najdete příslušné podrobnos�. 

 Co se týče doby uložení údajů v souvislos� se soubory cookie, které můžeme na našich webových stránkách 
 používat, přečtěte si příslušné informace, které jsou dostupné v našich  Zásadách používání souborů cookie 

 Povinnost poskytnout údaje 

 Řada osobních údajů je nezbytná pro zahájení, vykonání a ukončení smluvního vztahu nebo může být 
 vyžadována pro splnění zákonných povinnos�. To samé se vztahuje na používání našich webových stránek a 
 různých funkcí, které poskytujeme. 

 Mějte na pamě�, že poskytnu� určitých osobních údajů může být vyžadováno, abyste mohli využívat určité 
 možnos� nebo služby dostupné prostřednictvím našich webových stránek. Pokud neposkytnete nebo 
 poskytne neúplné údaje požadované v daném kontextu, je možné, že nebudete moci využívat naše webové 
 stránky, jednotlivé funkce či služby. 

 Kategorie údajů, zdroje a původ údajů 

 Údaje, které zpracováváme, získáváme od vás jakožto od subjektu údajů a jsou definovány příslušným 
 kontextem: Pokud pouze procházíte naše webové stránky, můžeme zpracovávat následující údaje: 

 •  Údaje o poskytovateli internetového připojení 

 •  Informace o stránce, ze které přistupujete na naše webové stránky (URL referer) 

 •  Údaje o prohlížeči a operačním systému (typ a verze) 

 •  Vaši IP adresu 

 •  Požadované údaje, množství přenesených dat 

 •  Obsah, který na našich stránkách procházíte 
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 Z důvodů technické bezpečnos� (především z důvodů ochrany našich systémů před potenciálními útoky) 
 shromažďujeme taková data tak dlouho, jak je to nutné pro splnění výše uvedeného účelu. Právním 
 základem pro toto zpracovávání je náš zájem na správném technickém stavu a bezpečném fungování našich 
 webových stránek, čl. 6 I 1 f GDPR. Po uplynu� stanovené doby můžeme vaše údaje zpracovávat v 
 anonymizované podobě, což nám zabraňuje, abychom s vámi jako s uživatelem znovu navázali spojení. 

 Zpracovávání osobních údajů v případě žádos� o kontakt 

 Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme údaje, které nám �mto způsobem poskytnete, zpracovávat 
 výhradně k účelům, které uvedete ve své žádos�. Osobní údaje, které můžeme zpracovávat v tomto ohledu 
 zahrnují: 

 •  Vaše jméno, příjmení a �tul 

 •  Vaši e-mailovou adresu a/nebo další kontaktní údaje 

 •  Jakékoliv další údaje, které nám dobrovolně poskytnete 

 Právním základem zpracovávání těchto dat je účel, za kterým nás kontaktujete. Můžeme tudíž vaše údaje 
 zpracovávat v (před/po)smluvním kontextu (čl. 6 I 1 b GDPR), nebo v jakémkoliv jiném kontextu, ve kterém si 
 budete přát, aby byly vaše údaje zpracovány (čl. 6 I 1 a GDPR). V závislos� na povaze a cíli vaší žádos� 
 můžeme předat vaše kontaktní údaje subjektu společnos� Rollon, Distributorům nebo Obchodním 
 partnerům, kteří jsou příslušní pro žádost a/nebo místo bydliště. Právním základem je vaše svolení, čl. 6 I 1 a 
 GDPR. Tento partner nebude údaje používat k žádnému jinému účelu, pokud k tomu neposkytnu 
 samostatný souhlas. 

 Online žádos� o zaměstnání 

 O volná pracovní místa v naší společnos� se můžete ucházet prostřednictvím našeho kariérního portálu. 
 Informace o tom, jak můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v průběhu přijímacího řízení, naleznete ve 
 zdrojích informací o ochraně osobních údajů uvedených na našem kariérním portálu. 

 Soubory cookie 

 Naše webové stránky používají soubory cookie v různých situacích, což činí naše webové stránky 
 bezpečnými, zabezpečenými a technicky funkčními (na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 I 1 f GDPR). 
 Stejně tak můžeme používat soubory cookie k tomu, aby byl náš obsah uživatelsky přívě�vější a efek�vnější 
 (na základě vašeho souhlasu, čl. 6 I 1 a GDPR). 

 Podrobnější informace o používání souborů cookie a o tom, jak jsou vaše údaje zpracovávány v tomto 
 ohledu naleznete v našich  Zásadách používání souborů  cookie  . 

 Registrace pro různé účely 

 Uživatelé mohou poskytovat své osobní údaje, aby se mohli registrovat v našich digitálních prostředcích pro 
 různé účely, jako například:  stahování CAD, stahování obsahu, webináře, odběr newsle�eru, přístup k 
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 technickým poplatkům atd.. Vzhledem k zásadám naší společnos� negarantujeme zcela otevřený přístup k 
 těmto zdrojům, kde zároveň dodržujeme zásady minimalizace údajů, protože můžeme povinně vyžadovat 
 různé osobní údaje (označeny hvězdičkou) v různých fázích cesty uživatele, jako např.: 

 -  E-mailová adresa 

 -  Společnost 

 -  Země 

 -  Jméno, Příjmení 

 -  Pobočka 

 -  Poštovní adresa 

 Dobrovolně nám můžete poskytnout následující údaje: 

 -  Funkce 

 -  Číslo pevné linky 

 -  Číslo faxu 

 Osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, čl. 6 I 1 f GDPR. Dokončíte-li registraci a 
 přihlásíte se k odběru našeho newsle�eru, můžeme zpracovat vaše údaje za účelem zasílání našeho 
 newsle�eru. Abychom zabránili zneuži� registrace, zašleme vám na zadanou e-mailovou adresu prázdný 
 e-mail, kterým vás požádáme o potvrzení zájmu o zasílání newsle�eru. 

 CAD modely, katalogy produktů a další nabízené služby na pla�ormách našich partnerů. 

 Spolupracujeme se společnostmi TraceParts SAS se sídlem na adrese Par Eco Normandies, 76430 Saint 
 Romain, Francie a CADENAS ITALIANA S.r.l (IČO 02818740363) se sídlem na adrese Via Bassa Dei Sassi ½, 
 40138 Boloň, které pro nás vypracovávají CAD modely našich produktů, vytvářejí katalogy našich produktů a 
 zabezpečují přístup k našim výrobkům prostřednictvím webové pla�ormy. Pokud jste registrovaným 
 klientem, nabízíme vám službu jednotného přihlášení. Ta vám umožní pohodlný přístup ke zdrojům 
 poskytovaným našimi partnery  TraceParts  a  CADENAS  . Technickou stránku věci zajišťuje HubSpot, který 
 předá vaše základní osobní údaje (zadané při vytváření vašeho zákaznického účtu u nás) tomu partnerovi, na 
 jehož pla�ormu vstupujete. 

 Předání těchto údajů je nutné k tomu, aby pla�ormy mohly reagovat na vaše požadavky a aby současně bylo 
 možné ověřit, zda jste naším klientem, jelikož k našemu obsahu, který jsme externě poskytli našim 
 partnerům, může získat přístup pouze náš zákazník. Dále jsou tyto údaje použity pro účely komunikace s 
 vámi v případě, že dojde ke změně specifikací vámi požadovaných položek. Díky tomu budou vaše údaje 
 vždy aktuální a my vás budeme moci případně kontaktovat. Informace o obsahu, který jste navš�vili, máme 
 tedy jak my, tak i naši příslušní partneři. Vaše údaje předáváme stejným způsobem, jakým je předáváme 
 našemu poskytovateli služeb v případě, že u nás ještě nejste zaregistrováni, ale jste členem komunity 
 našeho partnera a navštěvujete obsah, který u něj poskytujeme. Právním základem tohoto zpracování 
 osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který se týká jak předání vašich osobních údajů 
 našemu partnerovi CADENAS, tak předání vašich osobních údajů nám – společnos� Rollon – od našeho 
 partnera CADENAS. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za účelem splnění smlouvy nebo provedení 



 opatření přijatých před uzavřením smlouvy, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud budeme 
 vaše osobní údaje zpracovávat pro reklamní účely, právním základem bude opět váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 
 písm. a GDPR. S každým z partnerů jsme uzavřeli adekvátní dohodu o ochraně údajů. Další informace o tom, 
 jak s vašimi osobními údaji zachází společnost CADENAS, naleznete na stránce 
 h�ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy  . 

 Totéž v zásadě pla� pro pla�ormu provozovanou společnos�  TraceParts  s �m rozdílem, že vyjádříte svůj 
 souhlas s předáním vašich osobních údajů společnos� TraceParts dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, a 
 poskytnete samostatné prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany společnos� 
 TraceParts vytvořením uživatelského účtu na jejích webových stránkách a v souladu s jejími zásadami 
 ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu  h�ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/  . 

 Marke�ngové účely 

 Společnost Rollon má zájem udržovat se zákazníky vztah a zasílat jim informace a nabídky o jejích 
 produktech/službách. Proto zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli zasílat příslušné informace a 
 nabídky e-mailem. Právním základem je náš oprávněný zájem (čl. 6 I 1 f GDPR). Pokud svolíte, můžeme vaše 
 údaje sdílet také s našimi mateřskými/přidruženými společnostmi (Timken-/Groeneveld-Beka- a Rollon 
 subjekty, které najdete  zde  ), které mohou tyto údaje použít k propagaci svého vlastního zboží a služeb, čl.  6 
 I 1 a GDPR. 

 Pro� použi� vašich osobních údajů pro účely přímého marke�ngu můžete kdykoliv vznést námitku; to pla� i 
 pro profilování, pokud je s přímým marke�ngem spojeno. Vznesete-li námitku, přestaneme zpracovávat 
 vaše osobní údaje za �mto účelem. 

 Své svolení můžete kdykoliv bezplatně a neformálně odvolat bez udání důvodů, a to nejlépe na e-mailové 
 adrese  privacy@rollon.com  . 

 Plně automa�zovaná rozhodnu� 

 Nepoužíváme plně automa�zované rozhodovací procesy 

 Odkazy na obsah tře�ch stran 

 Naše webové stránky viditelně obsahují odkazy na webový obsah tře�ch stran. Na místech, kde se takový 
 obsah nachází, nemůžeme příslušný obsah ovlivnit. Proto za takový obsah nemůžeme převzít žádnou 
 zodpovědnost. Za takový obsah je zcela zodpovědný jeho poskytovatel. 

 Každou odkazovanou stránku jsme však pečlivě zkontrolovali z hlediska možného porušení zákona. Zjevná 
 porušení zákona jsme však dosud nezaznamenali. Vzhledem k tomu, že podle platných právních předpisů 
 není vyžadováno průběžné sledování odkazovaného obsahu z hlediska porušení zákona, pokud není 
 porušení zákona výslovně nahlášeno, omezuje se naše činnost na okamžitou reakci prostřednictvím 
 oznámení a stažení, kdykoli se o takovém porušení dozvíme nebo bychom o něm měli být informováni. 

 Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
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 Rollon S.p.A., 20871 Vimercate (MB), 

 Via Trieste no. 26, Daňový kód 05999150963 

 Tel. +39 039 62591 

 E-mail:  infocom@rollon.com 

 Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:  privacy@rollon.com 
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