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Zásady používání souborů cookie
Tyto Zásady používání souborů cookie upravují používání souborů cookie a pluginů sociálních
médií na internetových stránkách společnosti Doosan Bobcat EMEA Bobcat.com/eu,
https://www.bobcatdobris.cz/ (dále jen „internetové stránky“).
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku zařízení a
obsahují určité informace a někdy i osobní údaje. Pluginy sociálních médií jsou drobné softwary
vyvinuté a poskytované poskytovateli sociálních médií, které podporují integraci sociálních
médií, jsou-li přidány na internetové stránky.
Pokud chcete získat obecné informace o způsobech, jakými zpracováváme vaše osobní údaje
nad rámec souborů cookie a pluginů sociálních médií, včetně vaší komunikace s námi
prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a sociálních médií nebo včetně veškerých objednávek a
nákupů, navštivte odkaz Obecné zásady ochrany údajů.
Samostatný dokument Zásady ochrany údajů žadatelů upravuje zpracování osobních údajů
osob, které se rozhodnou ucházet o zaměstnání prostřednictvím internetových stránek „Práce
ve společnosti Doosan“ nebo jakýchkoli jiných internetových stránek skupiny Doosan Group.

OBECNĚ
1.1.

Správcem dat zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím souborů
cookie a pluginů sociálních médií na internetových stránkách je společnost Doosan Bobcat
EMEA, s.r.o, se sídlem na adrese U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Česká republika. Telefonní
číslo společnosti je 264 89 201 (dále jen: „společnost Doosan“, „my“, „nás“, „naše“). Můžete
nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese communications.emea@doosan.com .

1.2.

Odkazy na některé zákony nebo nařízení v těchto zásadách používání souborů cookie
zahrnují veškeré změny, nahrazení nebo zrušení těchto zákonů či nařízení, včetně případných
výkonných rozhodnutí.

1.3.

Společnost Doosan si vyhrazuje právo na občasné úpravy, změny nebo doplnění těchto zásad
používání souborů cookie na základě vlastního uvážení. Tyto úpravy, změny nebo doplnění
budou oznámeny na internetových stránkách. Pokud s těmito úpravami, změnami nebo
doplněními nesouhlasíte, informujte nás o tom e-mailem na
adrese communications.emea@doosan.com . Pokud od vás takovýto e-mail neobdržíme do tří
(3) pracovních dnů od chvíle, kdy byly tyto změny zásad používání souborů cookie oznámeny
na internetových stránkách, budeme předpokládat, že se všemi změnami souhlasíte.

SOUBORY COOKIE
Ukládání souborů cookie můžete zabránit patřičným nastavením vašeho prohlížeče. Příslušné
pokyny najdete zde:

2.1.

•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Avšak v případě zákazu ukládání souborů cookie při návštěvě internetových stránek hrozí, že
některé nebo všechny funkce internetových stránek nebudou řádně fungovat.
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2.2.

Během vaší návštěvy internetových stránek uloží společnost Doosan do vašeho počítače
několik souborů cookie. Většina údajů týkajících se těchto souborů cookie, jejich umístění a
použití umožňuje vaši identifikaci a společnost Doosan tyto soubory používá za účelem
získání poznatků o tom, jak vy a další návštěvníci používáte webové stránky. Soubory cookie
shromažďují statistická data a data o užívání, která společnosti Doosan umožňují poskytovat
lepší uživatelský dojem na internetových stránkách.

2.3.

Společnost Doosan ví o tom, že se na jejích internetových stránkách používají tyto soubory
cookie:

Název

Typ

Účel

„_dc_gtm Funkční Tento soubor cookie zaznamenává vaše preference, díky
_UAčemuž zůstanou stejné pokaždé, když se vrátíte na internetové
4367610stránky. Obvykle se jedná o nastavení jazyka nebo o jakékoli
2“
preferované nastavení. V případě, že se na internetových
stránkách používají formuláře, uchováváme informace
v relačních souborech cookie, abychom mohli zlepšovat
uživatelský dojem na internetových stránkách. Pokud například
zapomenete vyplnit části formuláře při jeho odeslání, můžeme
dané hodnoty doplnit automaticky do polí, která již byla
vyplněna, a tím pádem snížit počet polí, která musíte doplnit.
Tyto informace jsou ukládány pouze ve vašem prohlížeči.

Doba
uložení
1 den

Soubory Analytic Soubory cookie služby Google Analytics používáme, abychom „_ga“:
cookie
ké
dokázali zjistit, jak vy a další návštěvníci používáte naše 2 roky
služby a statisti internetové stránky. Díky těmto poznatkům jsme schopni
Google
cké
sestavovat zprávy a zlepšovat naše internetové stránky „_gid“:
Analytics,
a služby. Tyto soubory cookie shromažďují informace 1 den
včetně:
v anonymní formě, včetně počtu návštěvníků internetové
stránky a údajů o tom, odkud tito návštěvníci na web přišli a jaké
„_ga“,
stránky navštívili.
„_gid“,
Více informací o těchto souborech cookie služby Google
Analytics najdete na
adrese:https://developers.google.com/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookie-usage?csw=1
2.4.

Souhlas s užíváním souborů cookie společností Doosan můžete kdykoli odebrat. K výkonu
tohoto práva postačí vymazat soubory cookie, které byly uloženy do vašeho zařízení. Pokud
tak chcete učinit, nahlédněte do příslušných pokynů výrobce vašeho prohlížeče, které jsou
uvedeny výše.

ÚČEL, K NĚMUŽ SPOLEČNOST DOOSAN POUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
3.1.

Společnost Doosan zpracovává vaše osobní údaje za účelem provádění statistických analýz,
abychom mohli zlepšovat naše internetové stránky, reklamy, produkty a služby nebo vyvíjet
nové produkty a služby.

3.2.

Společnost Doosan může rovněž zpracovávat vaše osobní údaje za účelem hájení
oprávněných zájmů společnosti Doosan, jejích přidružených společností a partnerů nebo
třetích stran, pokud vaše registrace na internetových stránkách nebo jejich užívání může být
považováno za (a) porušení těchto zásad používání souborů cookie nebo práv duševního
vlastnictví nebo jakéhokoli jiného práva třetí strany, (b) ohrožení bezpečnosti nebo integrity
jakýchkoli internetových stránek nebo společnosti Doosan či systémů jakékoli její přidružené
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společnosti či dodavatele v důsledku virů, trojských koňů, spywaru, malwaru nebo jakéhokoli
jiného škodlivého kódu, nebo (c) za jakkoli nenávistné, obscénní, diskriminující, rasistické,
pomlouvačné, nepřátelské, zraňující nebo jakkoli nepřijatelné či nezákonné.
Vaše osobní údaje mohou být předány policii nebo soudním orgánům jako důkazy nebo pokud
existuje důvodné podezření na protiprávní nebo trestné jednání, kterého jste se dopustili
použitím jakýchkoli internetových stránek.

3.3.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1.

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v článku 3 výše se zakládá na právním
závazku, který musí společnost Doosan splnit, nebo na oprávněném zájmu společnosti
Doosan nebo třetí strany.

4.2.

Je-li zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jedná
se o tyto účely:
•
•
•

Průběžné zlepšování internetových stránek společnosti Doosan, kanálů sociálních médií,
produktů a služeb za účelem zajištění optimálního uživatelského dojmu;
Ochranu našich internetových stránek, kanálů sociálních médií, produktů a služeb před
zneužitím a nelegální činností;
Marketing a propagaci našich produktů, služeb, značek a celkovou úspěšnou
komercionalizaci našich produktů a služeb.

KOMU SPOLEČNOST DOOSAN ZASÍLÁ VAŠE ÚDAJE
5.1.

Společnost Doosan se spoléhá na zpracovatele třetích stran, kteří vám poskytují naše
internetové stránky a zpracovávají za nás vaše osobní údaje. Tito zpracovatelé třetích stran
mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze jménem společnosti Doosan na základě
výslovných písemných instrukcí společnosti Doosan.
Společnost Doosan zaručuje, že všichni zpracovatelé třetích stran jsou vybráni s náležitou
péčí a jsou povinni dbát na bezpečnost a bezúhonnost vašich osobních údajů.

5.2.

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty v rámci skupiny společností Doosan
Group. Zajistíme však, aby všechny tyto subjekty společnosti Doosan řádně dbaly na to, aby
veškeré zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s těmito zásadami používání
souborů cookie.

5.3.

Společnost Doosan neodesílá vaše osobní údaje jakýmkoli identifikovatelným způsobem
žádným třetím stranám bez vašeho výslovného svolení. Společnost Doosan však může
odesílat anonymizované údaje jiným organizacím, které mohou tyto údaje použít ke
zlepšování produktů a služeb, jakož i k personalizaci marketingu, zobrazování a prodeji těchto
výrobků a služeb.

UMÍSTĚNÍ A PŘEVOD
6.1.

Společnost Doosan zpracovává vaše osobní údaje v rámci Evropského hospodářského
prostoru (EHP). Avšak v případě zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v
článku 3 můžeme předávat vaše osobní údaje i jiným subjektům v rámci skupiny Doosan
Group nebo třetím stranám, které údaje zpracovávají za nás mimo EHP. Každý subjekt mimo
EHP, který zpracovává vaše osobní údaje, je povinen dodržovat odpovídající bezpečnostní
opatření s ohledem na zpracování vašich osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření platí v
jednom z následujících případů:
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•
•

Přijímající země zavedla právní předpisy, které mohou být považovány za rovnocenné
ochraně poskytované v rámci EHP; nebo
Existuje smluvní ujednání mezi společností Doosan a tímto subjektem. Všechny subjekty
společnosti Doosan jsou smluvními stranami smluvního ujednání podle standardních
smluvních doložek Evropské komise („controller-to-controller“) (rozhodnutí Komise C(2004)
5721).
Společnost Doosan může předávat souhrnné údaje organizacím mimo EHP. V případě, že
takový převod proběhne, zajistí společnost Doosan implementaci bezpečnostních opatření,
která zaručí bezpečnost a bezúhonnost vašich údajů a všech práv s ohledem na vaše osobní
údaje, která vám vyplývají z platných zákonů.

6.2.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
7.1.

Společnost Doosan ze všech sil usiluje o to, aby zpracovávala pouze ty osobní údaje, které
jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše.

7.2.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených
v článku 3 výše nebo až do doby, kdy vznesete proti zpracování vašich osobních údajů
námitku z důvodů, které souvisejí s vaší konkrétní situací. To může znamenat, že již nebudete
moci používat naše internetové stránky nebo jejich část. Společnost Doosan upraví vaše
osobní údaje tak, aby vás podle nich nebylo možné identifikovat, jestliže už nejsou nezbytné
pro účely uvedené v článku 3 výše, s výjimkou následujících případů:
•
•

Existuje převažující zájem společnosti Doosan nebo jakékoli jiné třetí strany na tom, aby
vaše osobní údaje zůstaly identifikovatelné;
Existuje právní nebo regulační závazek nebo soudní či správní příkaz, který brání tomu, aby
společnost Doosan upravila vaše údaje tak, aby vás nebylo možné identifikovat.
Společnost Doosan přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich
osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo krádeží, ale také před náhodnou ztrátou,
manipulací nebo zničením. Přístup zaměstnanců společnosti Doosan nebo zpracovatelů
třetích stran k osobním údajům bude umožněn pouze tehdy, budou-li je potřebovat znát k
výkonu svého zaměstnání, a bude podléhat přísným závazkům mlčenlivosti.

7.3.

VAŠE PRÁVA
8.1.

Máte právo požádat o přístup ke všem osobním údajům, které se vás týkají a které zpracovává
společnost Doosan. Společnost Doosan si vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek za
více opakovaných žádostí o přístup, jejichž zřejmým cílem je způsobit obtíže nebo újmu
společnosti Doosan. Každá žádost musí uvádět, pro kterou aktivitu spojenou se zpracováním
chcete uplatnit své právo na přístup, a musí uvádět, ke kterým kategoriím dat si přejete získat
přístup.

8.2.

Máte právo požadovat, aby veškeré vaše osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezplatně
opraveny. Pokud podáváte žádost o opravu, musí být vaše žádost doplněna o důkaz
nesprávnosti údajů, jejichž opravu požadujete.

8.3.

Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou vyžadovány s
ohledem na účely uvedené v článku 3 nebo pokud jste úspěšně vznesli námitku proti
zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které souvisejí s vaší konkrétní situací. Je však
třeba mít na paměti, že žádost o vymazání bude společností Doosan vyhodnocena ve vztahu
k:
•

Převažujícím zájmům společnosti Doosan nebo jakýchkoli jiných třetích stran;
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•

Právním nebo regulačním závazkům nebo správním či soudním příkazům, které mohou být v
rozporu s tímto vymazáním.
Namísto vymazání můžete společnost Doosan také požádat o to, aby zpracování vašich
osobních údajů omezila, pokud (a) popíráte správnost údajů, (b) zpracování není oprávněné,
nebo (c) tyto údaje již nejsou zapotřebí pro účely uvedené v článku 3.

8.4.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud můžete prokázat, že
existují závažné a opodstatněné důvody související s konkrétními okolnostmi, které
opodstatňují vaši námitku. Je-li však zamýšlené zpracování kvalifikováno jako přímý
marketing, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku bezplatně a bez udání důvodu.

8.5.

Máte právo od nás obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli.

8.6.

Pokud chcete podat žádost o výkon jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete tak učinit
e-mailem na adrese pro obecné zásady ochrany soukromí:
communications.emea@doosan.com . Žádost o výkon práva nelze vykládat jako souhlas se
zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je požadováno pro vyřízení vaší
žádosti. Tato žádost musí jasně uvádět, které právo si přejete vykonávat, a patřičné důvody,
jsou-li vyžadovány. Měla by být rovněž opatřena datem a podpisem a doplněna o digitálně
oskenovanou kopii platného průkazu totožnosti, který slouží jako důkaz vaší identity. Pokud
použijete kontaktní formulář, může vás společnost Doosan požádat o podepsané potvrzení a
prokázání totožnosti.
Společnost Doosan vás neprodleně informuje o obdržení této žádosti. Pokud se žádost ukáže
jako legitimní, je společnost Doosan povinna jí vyhovět v co nejkratší rozumné době,
nejpozději však do třiceti (30) dnů po obdržení žádosti.
Máte-li stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Doosan, obraťte se
na nás prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy pro obecné zásady ochrany soukromí.
Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů.

