
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ VE SKUPINĚ CANPACK  

 
1. Úvod 

 

Skupina CANPACK je předním výrobcem v oblasti nápojového obalového průmyslu, skleněných a kovových obalů 

a také korunkových uzávěrů. Společnost CANPACK se zavazuje, že bude vykonávat svou podnikatelskou činnost 

v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí a ochraně údajů ve všech fázích své činnosti. 

 

Několik členů skupiny CANPACK se nachází v Evropské unii, včetně mateřské společnosti skupiny CAN-PACK S.A., 

která má sídlo v Polsku. Seznam evropských společností skupiny CANPACK najdete zde: 

https://www.canpack.com/contact-details (každá společnost je dále uváděna samostatně jako „CANPACK”).  

 

Toto Prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, za jakými účely a jakým způsobem shromažďuje společnost CANPACK 

osobní údaje o subjektech údajů, a také jakým způsobem osobní údaje chráníme, jak dlouho je budeme 

uchovávat a jaká práva mají subjekty údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679                      

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR”). 

 

2. Účely zpracovávání 

 

Společnost CANPACK zpracovávání osobní údaje z důvodu: 

▪ náboru zaměstnanců 

▪ plnění pracovních smluv 

▪ kontaktování stávajících a potencionálních zákazníků, dodavatelů a dalších osob prostřednictvím emailu, 

telefonu, faxu a jinými způsoby, a také za účelem plnění smluv s nimi uzavřených  

▪ plnění svých zákonných povinností 

▪ výkonu dalších činností, které z podnikání vyplývají 

 

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti CANPACK prostřednictvím naší webové stránky, příslušné 

Prohlášení o ochraně údajů během zpracovávání osobních údajů při náboru najdete zde. 

 

Zaměstnanci společnosti CANPACK jsou obeznámeni s informacemi o zpracovávání jejich osobních údajů 

Oddělením pro lidské zdroje dle interních směrnic společnosti CANPACK.  

 

3. Správce osobních údajů 

 

Správcem osobních údajů je společnost ze skupiny CANPACK, s níž subjekt údajů nebo organizace, ve které nebo 

pro kterou subjekt údajů pracuje, obchoduje nebo zamýšlí obchodovat nebo je v jiném vztahu.  

 

Může se stát, že dvě nebo více společností ze skupiny CANPACK stanoví účely a způsoby zpracování osobních 

údajů, a budou tzv. společní správci. V těchto případech bude zodpovědná za poskytování odpovídajících 

informací subjektům údajů a řízení a odpovídání na žádosti, které předloží subjekty údajů, společnost CAN-PACK 

S.A. se sídlem v Polsku, na adrese Jasnogórska ul. 1, 31-358 Krakov. 

 

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů  

 

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních důvodů:  

▪ subjekt údajů udělil souhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; 

https://www.canpack.com/contact-details


▪ plnění smlouvy, v níž je subjekt údajů smluvní stranou nebo za účelem podniknutí kroků na základě 

požadavku subjektu údajů před uzavřením smlouvy; 

▪ dodržování zákonných povinností, jimž společnost CANPACK podléhá; 

▪ za účelem sledování legitimních zájmů společnosti CANPACK – z důvodu zajištění kontinuity, efektivnosti a 

bezpečnosti svých podnikatelských aktivit, a rovněž i pro zjišťování, výkon nebo obranu právních nároků 

anebo pro účely marketingu. 

 

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů  

 

Zpracovávání se týká následujících osobních údajů: 

▪ standardní kontaktní údaje (jako je telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno a příjmení, titul, adresa bydliště 

atd.) 

▪ název a adresa podniku  

▪ číslo účtu 

▪ název zaměstnavatele, pracovní pozice 

▪ poplatky a výdaje, které mají být uhrazeny  

 

6. Zdroje získávání osobních údajů 

 

Když bude subjekt údajů uzavírat smlouvu se společností CANPACK, budou počáteční údaje pravděpodobně 

pocházet od tohoto subjektu údajů.  Osobní údaje můžeme také obdržet od zaměstnavatele subjektu, z webové 

stránky nebo dalších veřejně přístupných zdrojů, pokud jsou tyto osobní údaje subjektu údajů požadovány pro 

plnění smlouvy, zaslání nabídky nebo vznesení dotazu na konkrétní služby.  

 

7. Příjemci osobních údajů  

 

Interní příjemci 

 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám, které jsou zodpovědné za kontakt se zákazníky a dodavateli, jako 

jsou například finanční a daňová oddělení, a také právní oddělení, oddělení pro lidské zdroje, oddělení pro interní 

audity a oddělení informačních technologií v rozsahu, k němuž mají od společnosti CANPACK interní oprávnění, 

a pouze pokud je nutné tyto údaje znát.  

 

V určitých případech, pokud to bude nezbytné pro plnění smlouvy, zajištění bezpečnosti, dodržování zákonů nebo 

z dalších legitimních důvodů, může společnost CANPACK zpřístupnit údaje svým dceřiným společnostem nebo 

pobočkám. Jako součást kapitálové skupiny Giorgi Global Holdings, Inc. (dále „GGH”), může společnost CANPACK 

také v určitých případech zpřístupnit údaje v rámci řízení podniku společnosti GGH nebo jejím pobočkám v USA.    

 

 

Externí příjemci 

 

Z výše uvedených důvodů mohou být osobní údaje zpřístupněny třetím stranám, jako například:  

▪ bankám pro platební transakce  

▪ poskytovatelům cloudů pro údaje uložené v cloudu  

▪ poskytovatelům datových služeb, kteří jsou zodpovědní za poskytování podpory našemu oddělení IT, 

oddělení lidských zdrojů, správě a řízení společnosti a datové infastruktuře   

▪ dalším odborným poradcům, jakou jsou například poskytovatelé IT nebo auditorských služeb  

 



Externí příjemci jsou povinni respektovat důvěrnou povahu údajů a mohou je používat pouze dle pokynů 

společnosti CANPACK, jestliže je budou zpracovávat jejím jménem jako zpracovatelé údajů nebo v souladu                           

s platnými zákony, jestliže budou jednat jako správci údajů.   

 

8. Zabezpečení osobních údajů 

 

Společnost CANPACK přijala odpovídající organizační a technická opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů 

v souladu s nařízením GDPR. Tato opatření budou v případě potřeby přezkoumána a aktualizována. Zaměstnanci 

společnosti jsou povinni chránit osobní údaje v souladu s Globální bezpečnostní politikou společnosti CANPACK, 

zejména s nimi zacházet jako s přísně důvěrnými a zpracovávat je v rozsahu, který je pro plnění výše uvedených 

účelů nezbytný.    

 

9. Předávání osobních údajů do třetích zemí 

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Při zpracovávání údajů mimo 

EHP společnost CANPACK zajistí, že při tomto zahraničním zpracovávání budou za účelem jejich ochrany použita 

ochranná opatření odpovídající úrovně.  

Bezpečnostní opatření, která používáme pro ochranu zpracovávání údajů v zahraničí zahrnují:  

 

a) standardní smluvní doložky pro ochranu osobních údajů schválených Evropskou komisí, poskytující přiměřená 

a odpovídající ochranná opatření pro jejich předávání. Tyto standardní smluvní doložky poskytují dostatečnou 

ochranu, splňující požadavky na odpovídající úroveň a zabezpečení stanovených Evropským nařízením                         

o Obecné ochraně údajů. Standardní smluvní doložky naleznete na internetových stránkách Evropské komise:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087; nebo 

 

b) osvědčení, která prokazují, že třetí země nacházející se mimo EHP zpracovávají osobní údaje způsobem, který 

je v souladu s Evropským nařízením o ochraně údajů. Tato osvědčení potvrzují buď Evropská komise, příslušný 

orgán dozoru nebo příslušný národní akreditační orgán v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně údajů.   

 

Subjekty údajů mohou obdržet kopii osobních údajů předaných do třetích zemí na adrese  

data.protection@canpack.com.   

 

10. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy 

 

Osobní údaje jsou zpravidla uchovávány v průběhu daného smluvního vztahu se společností CANPACK, jakož i po 

období následujícím po ukončení tohoto vztahu v souladu s platnými zákonnými lhůtami pro uchovávání a 

promlčení a zásadami pro uchovávání dokumentů, které vyplývají, mimo jiné, z občanského, obchodního a 

daňového práva a také ze správy a řízení společnosti a z firemních politik. Je třeba vzít na vědomí, že specifické 

právní nebo firemní požadavky, jako např. povinnost uchovávat důkazy pro případ žaloby, mohou vyžadovat delší 

dobu uložení.  

   

Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů, budou uloženy po neomezenou dobu 

(nebo do odvolání souhlasu), není-li v platných právních předpisech stanoveno jinak a za předpokladu, že je to 

pro účely zpracování nezbytné.      

 

11. Práva subjektů údajů 

 

Subjekt údajů má právo kdykoli kontaktovat společnost CANPACK, jestliže chce uplatnit své právo na přístup                       

k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání či právo na 

přenositelnost údajů. Subjekt údajů má také právo vznést vůči zpracovávání údajů námitku. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
mailto:data.protection@canpack.com


 

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena 

zákonnost zpracovávání na základě souhlasu před jeho odvoláním. 

 

Subjekt údajů má také právo podat stížnost u orgánu dozoru.  

 

12. Kontaktní údaje 

 

Vaší kontaktní osobou pro jakékoliv další informace o tomto Prohlášení o ochraně údajů a vašich právech je                        

ve společnosti CANPACK Zástupce pro ochranu údajů skupiny CANPACK na adrese 

data.protection@canpack.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


