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Informace o zpracování osobních údajů 
 

Společnost KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, IČ: 15890317, se sídlem Klíčova 
2300/6, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v 
Praze pod sp. zn. C 3275 (dále jen „KSB CZ“), tímto poskytuje aktuální informace o 
zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). 

Společnost KSB CZ spadá do nadnárodního koncernu KSB, předního celosvětově 
působícího dodavatele čerpadel, armatur a poskytovatele souvisejících servisních služeb. 
V souladu se článkem 26 GDPR a bodem 48 preambule GDPR provádí KSB CZ společnou 
správu osobních údajů se společností KSB SE & Co. KGaA, se sídlem Johann-Klein-Str. 9, 
67227 Frankenthal, Německo (dále jen „KSB SE & Co. KGaA“), která je jediným 
společníkem společnosti KSB CZ. KSB CZ a KSB SE & Co. KGaA jsou dále označovány 
také jen jako „KSB“. 

Společnost KSB CZ má se společností KSB SE & Co. KGaA uzavřenu smlouvu o společném 
správcovství nazvanou KSB Internal Data Transfer Agreement ze dne 9.8.2018 (dále jen 
„Smlouva o společném správcovství“), která detailně upravuje podmínky společného 
správcovství v souladu s požadavky GDPR. 

Na základě Smlouvy o společném správcovství je hlavním společným správcem osobních 
údajů společnost KSB SE & Co. KGaA. Společnost KSB SE & Co. KGaA je na základě 
Smlouvy o společném správcovství zejména odpovědná v součinnosti s KSB CZ za zajištění 
práv subjektů osobních údajů dle článku 15 až 22 GDPR a dále poskytnutí informací 
subjektům osobních údajů ve smyslu článku 13 a 14 GDPR. 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů či uplatnění Vašich 
souvisejících práv neváhejte kontaktovat zmocněnce pro ochranu osobních údajů 
společnosti KSB SE & Co. KGaA: 

Wilfried Kipry 
KSB Group Data Protection Officer 
KSB SE & Co. KGaA 
Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Německo 
e-mail: info@ksb.com 

Případně se můžete obrátit také přímo na informačního manažera společnosti KSB CZ, 
kterým je: 

Ing. Mgr. Kamila Kurandová 
telefon: 241 090 206 
e-mail: kamila.kurandova@ksb.com  

Vaše podněty a žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě do jednoho 
měsíce od jejich obdržení. Ve výjimečných případech, zejména v případě větší složitosti věci, 
jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce; o takovém prodloužení a jeho 
důvodech Vás budeme informovat. 
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Část 1: Obecné informace o zpracování osobních údajů 

S výjimkou zvláštního zpracování uvedeného v Části 2 těchto Informací o zpracování 
osobních údajů budou v rámci obchodních činností KSB (zejména marketing, distribuce, 
konzultace, dodávky, údržba a opravy produktů a služby poskytované ze strany KSB) 
shromažďovány osobní údaje obchodních partnerů, kontaktních osob obchodních partnerů a 
také potenciálních obchodních partnerů či zaměstnanců, získané zejména e-mailem, 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, faxem a také telefonními a osobními 
hovory. V důsledku toho může dojít také k předávání osobních údajů obchodních partnerů 
KSB, jako jsou distribuční a servisní partneři. 

1. Osobní údaje 

Následující kategorie osobních údajů mohou být shromažďovány a přijímány: 

• Jméno a příjmení, titul; 

• Identifikace zaměstnavatele (obchodního partnera KSB); 

• Pracovní pozice; 

• Kontaktní informace: adresa, emailová adresa, telefon, fax; 

• Zájem o specifické produkty a služby KSB (volitelné); 

• Objednávky, zpracování objednávek; 

• Datum narození (pokud je to nutné např. pro zajištění vstupu apod.); 

• Údaje osvědčující kvalifikaci (vzdělání, schopnosti a dovednosti, pracovní zkušenosti, 
reference, získaná oprávnění apod.) – zejména u zájemců o zaměstnání; 

• Další údaje obsažené v životopise nebo požadované pro příslušnou pracovní pozici 
(u zájemců o zaměstnání). 

KSB nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Prosím dbejte na to, abyste 
KSB neposkytovali žádné citlivé údaje. 

Nabídky KSB jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let.  
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Pořízení výše uvedených osobních údajů může být nezbytné pro uzavření smlouvy a může 
být vyžadováno zákonem nebo smlouvou. Pokud tyto osobní údaje nebudou částečně nebo 
vůbec k dispozici, nemusí být možné smlouvu uzavřít nebo ji realizovat. 

2. Příjemce osobních údajů 

KSB zpracovává Vaše osobní údaje. KSB může využít zpracovatele, zejména společnosti 
ze skupiny KSB, ale také jiné společnosti v rámci Evropského hospodářského prostoru. KSB 
zpravidla nepředává osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (ohledně 
výjimek prosím vizte specifická zpracování v Části 2). 

3. Účel zpracování 

Aby mohla vykonávat své obchodní činnosti, zpracovává KSB shromážděné a přijaté osobní 
údaje, zejména k prokázání a plnění obchodních vztahů a také pro obchodní komunikaci, 
včetně přímého marketingu. 

4. Právní titul 

Pokud je nám udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, potom jako právní titul slouží 
článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Právním titulem pro zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je subjekt osobních údajů, je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Pokud je zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti KSB (povinnost archivace, 
prokázání způsobilosti apod.), slouží jako právní titul článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
Právním titulem pro zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti jsou 
zejména následující právní předpisy (v jejich aktuálním znění): zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví; zákon 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců 
České republiky; zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský 
zákon; zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů; zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu; a zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu. 

Osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem zabezpečení oprávněných zájmů KSB a 
třetích stran podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněné zájmy spočívají zejména ve 
funkčnosti IT systému KSB, marketingu produktů a služeb KSB, uchování obchodních 
kontaktů a plnění smluvních vztahů, možnosti užití důkazních prostředků, zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany majetku. 

5. Právo na přístup 

Máte právo požádat KSB o potvrzení, zda KSB zpracovává či nezpracovává Vaše osobní 
údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na přístup k těmto osobním 
údajům. Zejména máte právo na informaci ohledně toho, za jakým účelem, jaké konkrétní 
kategorie osobních údajů a po jakou dobu KSB Vaše osobní údaje zpracovává, dále 
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z jakého zdroje Vaše osobní údaje KSB získává (pokud nejsou získávány přímo od Vás), 
komu Vaše osobní údaje KSB případně předává, kdo je mimo KSB zpracovává, a 
v neposlední řadě, jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. 
V rámci práva na přístup můžete KSB požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, 
přičemž první kopii Vám KSB poskytne bezplatně a případné další kopie za přiměřený 
poplatek. Výše uvedená práva můžete uplatnit na e-mailu: info@ksb.com. 

6. Právo na opravu a doplnění 

Jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávané ze strany KSB nepřesné nebo neúplné, pak 
máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny či doplněny. Toto právo 
můžete uplatnit na e-mailu: info@ksb.com. 

7. Právo na výmaz 

V následujících případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu 
vymazány: 

1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány či 
zpracovávány; 

2. jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, přičemž 
tento souhlas odvoláte a současně nebude existovat žádný další právní důvod pro 
jejich zpracování; 

3. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže), přičemž nebudou 
existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (netýká se námitek dle 
článku 21 odst. 2 GDPR); 

4. bude zjištěno, že zpracování osobních údajů není ze strany KSB prováděno plně v 
souladu s příslušnými právními předpisy; 

5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními 
předpisy EU a/nebo práva členského státu EU, které se na KSB vztahují; 

6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 
společnosti přímo dítěti (dle článku 8 odst. 1 GDPR). 

Prosím vezměte na vědomí, že právo na výmaz nelze uplatnit v případě, že zpracování 
Vašich osobních údajů je nezbytné pro: 

1. splnění právní povinnosti KSB stanovené právními předpisy EU a/nebo členského 
státu EU; 

2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; 

3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků KSB. 

8. Právo na omezení zpracování 

V následujících případech máte právo, aby došlo k omezení zpracování Vašich osobních 
údajů: 

1. jestliže popřete přesnost Vašich osobních údajů, přičemž v takovém případě dojde 
k omezení zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost daných 
osobních údajů ověřena; 

mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
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2. bude zjištěno, že zpracování není ze strany KSB prováděno v souladu s příslušnými 
právními předpisy, přičemž KSB výslovně požádáte, aby namísto výmazu osobních 
údajů došlo k omezení jejich použití; 

3. Vaše osobní údaje již nebudou potřeba pro příslušný účel zpracování, ale Vy budete 
zpracování požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; 

4. jestliže vznesete námitku proti zpracování (vizte níže), přičemž v takovém případě k 
omezení zpracování Vašich osobních údajů dojde na dobu ověření, zda oprávněné 
důvody KSB převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně. 

9. Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na 
základě oprávněného zájmu KSB. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudou dále 
zpracovávány, ledaže budou existovat závažné oprávněné důvody pro to, aby bylo ve 
zpracování pokračováno. V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého 
marketingu můžete vznést námitku proti zpracování kdykoli, přičemž v takovém případě 
bude zpracování osobních údajů bez dalšího ukončeno. Námitku můžete zaslat na e-mail: 
info@ksb.com. 

10. Právo na přenositelnost 

V případě, že se zpracování osobních údajů provádí automatizovaně a současně je založeno 
na souhlasu (dle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo na 
základě smlouvy (dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pak máte právo získat Vaše osobní 
údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále je případně 
předat jinému správci. 

11. Právo na odvolání souhlasu 

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj 
souhlas odvolat, aniž by se to dotklo oprávněnosti zpracování, které probíhalo na základě 
Vašeho souhlasu až do okamžiku přijetí odvolání souhlasu nebo založeného na jiném 
oprávněném důvodu. Odvolání souhlasu můžete zaslat na e-mail: info@ksb.com. 

12. Právo na podání stížnosti 

Uplatnění Vašich výše uvedených práv nemá vliv na právo podat stížnost k Úřadu pro 
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz. Právo 
na podání stížnosti můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že jsou Vaše 
osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy. 

13. Informování o porušení zabezpečení 

V případě, že dojde v rámci zpracování Vašich osobních údajů ze strany KSB k porušení 
zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody 
fyzických osob, bude toto porušení bez zbytečného odkladu oznámeno na našich webových 
stránkách a také přímo Vám, pokud KSB bude mít k dispozici Vaše kontaktní údaje (telefon 
a/nebo mailovou adresu). 

mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
http://www.uoou.cz/
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14. Doba uložení 

Jakmile již nebude platit účel zpracování nebo uchovávání, budou osobní údaje subjektu 
údajů vymazány nebo zablokovány. Uchovávání nad tuto dobu se uskutečňuje jen v případě 
a na tak dlouho, jak je stanoveno legislativou EU nebo členského státu EU či jinými právními 
předpisy, které se na KSB vztahují. 

15. Automatizované zpracování a profilování 

Žádné osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného zpracování, včetně profilování. 

 

Část 2: Specifické situace zpracování osobních údajů 

Prosím vezměte na vědomí, že ve vztahu k níže popsaným specifickým situacím zpracování 
osobních údajů se přiměřeně aplikují ustanovení Části 1 výše. 

I. Poskytování webových stránek KSB a používání cookies 

Při každém přístupu uživatele na webové stránky KSB a při každém načtení souboru na 
webových stránkách KSB sbírají IT systémy KSB automatizované údaje a informace o 
přístupovém zařízení a ukládají je v protokolovém souboru na příslušném serveru KSB. 
Webové stránky KSB používají cookies. Cookies jsou soubory, které se ukládají 
v přístupovém zařízení uživatele. Při přístupu na webové stránky KSB mohou být cookies 
uloženy na zařízení uživatele. Při další návštěvě webových stránek umožňují cookies 
jednoznačnou identifikaci zařízení. 

1. Účel zpracování 

Údaje uložené v protokolových souborech se vyhodnocují výlučně pro statistické účely. KSB 
používá cookies, aby webové stránky byly uživatelsky přívětivé a aby i po změně webových 
stránek byl uživatelem zvolený obsah opět dostupný. KSB dále používá cookies umožňující 
analýzu chování uživatele na webových stránkách. Protokolové soubory a cookies nejsou 
ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů. 

2. Osobní údaje 

V této souvislosti mohou být shromažďovány následující osobní údaje: 

• Informace o používaném prohlížeči (typ/verze) a operačním systému uživatele; 

• Poskytovatel internetových služeb uživatele;  

• IP adresa uživatele; 

• Webové stránky, ze kterých byl systém uživatele přesměrován na webové stránky 
KSB (původní link); 

• Webové stránky navštívené uživatelem přes webové stránky KSB (následný link); 

• Používání funkcí webových stránek, zadané vyhledávané pojmy a četnost návštěv 
webových stránek; 

• Datum a čas přístupu; 
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• Popis načtených souborů ze stránek KSB; 

• Objem přenesených dat; a 

• Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.). 

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám 

Pro zpracování osobních údajů v rámci poskytování webových stránek KSB využívá jako 
zpracovatele další společnosti ze skupiny KSB v rámci Evropského hospodářského prostoru 
a případně třetí strany. To zahrnuje společnost SalesViewer GmbH, Nikolaistr. 2, 44866 
Bochum, Německo, která provádí analýzu dat pro KSB. Pro webové analýzy a službu 
conversion tracking KSB využívá společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA, a dále Facebook Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 
94025, USA. KSB také používá social media plugins provozovatelů sociálních sítí 
(předpřipravené linky na příslušnou sociální síť), které však bez zásahu uživatele zůstávají 
neaktivní a nepředávají data třetím stranám. Teprve po aktivaci příslušných tlačítek (prvním 
kliknutím) budou data předána příslušným poskytovatelům. Doporučení (like) budou 
potvrzena až druhým kliknutím. Poskytovateli jsou Google Inc. (detaily vizte výše), Facebook 
Inc. (detaily vizte výše) a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 
Dublin 2, Irsko, a dále Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA. Prosím vezměte na vědomí, že předmětná data mohou být přenesena na servery v 
USA a tam také zpracovány. Ve vztahu k USA nebylo přijato žádné odpovídající rozhodnutí 
Evropské komise ve smyslu článku 45 odst. 1 GDPR. Google Inc., Facebook Inc. a Twitter 
Inc. byly nicméně certifikovány podle EU-U.S. Privacy Shield s tím výsledkem, že přenos dat 
je povolen podle článku 46 odst. 2 písm. f) GDPR (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2016/1250 ze dne 12. července 2016). Shromažďování a přenosu dat v rámci social media 
plugins můžete zabránit tak, že nebudete kliknutím aktivovat příslušná tlačítka. Můžete také 
zabránit dalšímu shromažďování a přenosu dat ze strany Google. K tomu poskytuje Google 
Inc. relevantní informace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Můžete rovněž 
odmítnout další shromažďování a přenos Vašich dat prostřednictvím Facebook-Pixel a jejich 
zpracování pro účely reklamy na Facebooku. Informace o Facebook Inc. naleznete na 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Pro doplňující informace nás neváhejte 
kontaktovat na e-mailu: info@ksb.com. 

4. Právní titul 

Právním titulem pro dočasné ukládání osobních údajů je oprávněný zájem dle článku 6 odst. 
1 písm. f) GDPR. Dočasné ukládání osobních údajů systémem je nezbytné pro zobrazení 
webových stránek a přenášení načtených souborů do počítače uživatele. Účelem cookies je 
usnadnit uživateli používání webových stránek; bez užití cookies nemůže být poskytována 
řada funkcí webových stránek. Kromě toho má KSB oprávněný zájem na analýze, 
optimalizaci a hospodárném provozu našich online nabídek, pro které využíváme Google 
Analytics a Facebook-Pixel. 

5. Doba uložení protokolových souborů 

Data pro zobrazení webových stránek budou vymazána po ukončení každé relace. 
Protokolové soubory budou vymazány po uplynutí zákonné lhůty pro jejich uchování, 
nejpozději po 14 měsících. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
mailto:info@ksb.com
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6. Zamezení ukládání cookies / mazání cookies 

Můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies pomocí nastavení Vašeho internetového 
prohlížeče nebo nastavení Flash Player. Uživatel může dříve uložené cookies kdykoli 
vymazat. V případě deaktivace cookies je možné, že nebudete moci dále využívat všechny 
funkce webových stránek KSB v jejich plném rozsahu. 

7. Linky na jiné webové stránky 

Online nabídka obsahuje linky na jiné webové stránky (např. na social media plugins). KSB 
nemá vliv na obsah webových stránek třetích stran. KSB není odpovědna za externí obsah, 
ke kterému lze přistoupit kliknutím na link, ani tento obsah nijak neupravuje. Za obsah 
odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel 
webových stránek. Jakmile bude zjištěno jakékoli porušení zákona na odkazovaných 
stránkách, KSB okamžitě odstraní příslušné linky. V této záležitosti nás neváhejte 
kontaktovat na e-mailu: info@ksb.com. 

 

II. Newsletter 

Na webových stránkách KSB se můžete registrovat k odběru bezplatného newsletteru. 

1. Účel zpracování 

KSB používá newsletter pro informace o svých produktech (čerpadla, armatury a související 
služby) a také o skupině KSB (firemní zprávy) a o svých distribučních a servisních 
partnerech (distribuční a servisní informace). Newsletter a jeho využívání jsou dále 
vyhodnocovány, včetně optimalizace a zlepšování designu Newsletteru a procesu jeho 
zasílání ze strany KSB a jí pověřených zpracovatelů. 

2. Osobní údaje 

V této souvislosti KSB po přihlášení k odběru newsletteru získá zejména následující Vámi 
zadané osobní údaje: 

• Jméno a příjmení, titul; 

• Zaměstnavatel nebo klient, obchodní firma; 

• Kontaktní informace: adresa, emailová adresa, telefon, fax, kontakt na sociální 
média; 

• Zájem o specifické produkty a služby KSB (volitelné); 

• IP adresa použitého počítače; 

• Datum a čas registrace; a 

• Otevření a počet přístupů k newsletteru, včetně příslušných časů, IP adresa v 
případě, že je newsletter otevřen, nebo když jsou vyvolávány jeho informace (linky), 
doba, kdy je newsletter otevřen nebo kdy jsou vyvolávány informace, informace o 
použitém prohlížeči (typ/verze) a operačním systému uživatele. 

mailto:info@ksb.com
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3. Poskytování osobních údajů třetím stranám 

KSB SE & Co. KGaA zpracovává Vaše osobní údaje. KSB stanovuje společnosti ze skupiny 
KSB a případně další společnosti jako zpracovatele v rámci Evropského hospodářského 
prostoru. Newsletter bude distribuovat společnost Episerver Inc., 542 Amherst Ave, Nashua, 
New Hampshire 03063, USA, nebo MailChimp - doručovací platforma pro newslettery od 
společnosti Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 
30308, USA. Za tímto účelem mohou být příslušné osobní údaje přeneseny na servery v 
USA a tam také zpracovány. Ve vztahu k USA nebylo přijato žádné odpovídající rozhodnutí 
Evropské komise ve smyslu článku 45 odst. 1 GDPR. Episerver Inc. a Rocket Science 
Group, LLC, byly nicméně certifikovány podle EU-U.S. Privacy Shield s tím výsledkem, že 
přenos dat je povolen podle článku 46 odst. 2 písm. f) GDPR (prováděcí rozhodnutí Komise 
(EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016). Pro doplňující informace nás neváhejte 
kontaktovat na e-mailu: info@ksb.com. 

4. Právní titul 

Vaší registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních 
údajů. Právním titulem pro zpracování je tedy Váš souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. 
a) GDPR. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru 
můžete kdykoli odvolat. K tomu naleznete na konci každého newsletteru odpovídající link. 
Váš souhlas můžete také odvolat zasláním emailu na newsletter@ksb.com. Odvolání 
souhlasu neovlivní oprávněnost zpracování, které probíhalo na základě Vašeho souhlasu až 
do okamžiku přijetí odvolání souhlasu. Bez platného souhlasu není možné zasílat 
newslettery KSB. KSB může zpracovávat osobní údaje po obdržení odvolání Vašeho 
souhlasu, a to na základě zákonné povinnosti uchování podle článku 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR a dále na základě oprávněných zájmů KSB a třetích stran podle článku 6 odst. 1 
písm. f) GDPR. Oprávněné zájmy spočívají v zajištění funkčnosti IT systémů KSB a jejich 
technických zlepšeních, v optimalizaci přímého marketingu KSB a také v uchování 
obchodních kontaktů vyžadovaném zákonem. 

5. Doba uložení 

Osobní údaje budou okamžitě vymazány po odvolání Vašeho souhlasu nebo zrušení 
rozesílání newsletteru. 

 

III. Registrace na webu KSB 

Na webových stránkách KSB máte možnost se zaregistrovat poskytnutím Vašich osobních 
údajů. To umožní také odběr newsletteru KSB (vizte také informace týkající se newsletteru v 
Části 2, článek II. Newsletter). 

1. Účel zpracování 

KSB používá Vaši registraci jako základ pro elektronickou obchodní komunikaci a k zasílání 
newsletteru KSB. 

2. Osobní údaje 

V rámci registrace budou shromažďovány zejména následující Vámi zadané osobní údaje: 

mailto:info@ksb.com
mailto:newsletter@ksb.com
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• Jméno a příjmení, titul; 

• Zaměstnavatel nebo klient, obchodní firma; 

• Kontaktní informace: adresa, emailová adresa, telefon, fax, kontakt na sociální 
média; 

• Zájem o specifické produkty a služby KSB (volitelné); 

• IP adresa použitého počítače; a 

• Datum a čas registrace. 

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám 

KSB SE & Co. KGaA zpracovává Vaše osobní údaje. KSB stanovuje společnosti ze skupiny 
KSB jako zpracovatele v rámci Evropského hospodářského prostoru. KSB nepředává osobní 
údaje třetím stranám mimo skupinu KSB. Neuskutečňuje se žádný přenos osobních údajů 
příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor. 

4. Právní titul 

Vaší registrací souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů. Právním titulem 
pro zpracování je Váš souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely obchodní komunikace a/nebo pro zasílání 
newsletteru můžete kdykoli odvolat. K tomu naleznete na konci každého newsletteru 
odpovídající link. Váš souhlas můžete také odvolat zasláním emailu na newsletter@ksb.com. 
Pokud tak učiníte, můžete stanovit, zda chcete odvolat souhlas pro pokračování v obchodní 
komunikaci nebo pro zasílání newsletteru. Odvolání souhlasu neovlivní oprávněnost 
zpracování, které probíhalo na základě Vašeho souhlasu až do okamžiku přijetí odvolání 
souhlasu. Bez platného souhlasu není možná účast v elektronické obchodní komunikaci 
nebo zasílání newsletterů. KSB může zpracovávat osobní údaje po obdržení odvolání 
Vašeho souhlasu, a to na základě zákonné povinnosti uchování podle článku 6 odst. 1 písm. 
c) GDPR a dále na základě oprávněných zájmů KSB a třetích stran podle článku 6 odst. 1 
písm. f) GDPR. Oprávněné zájmy spočívají v zajištění funkčnosti IT systémů a také 
v uchování obchodních kontaktů vyžadovaném zákonem. 

5. Doba uložení 

Osobní údaje budou vymazány bezprostředně po odvolání souhlasu nebo zrušení zasílání 
newsletteru, nebo jakmile přestane platit účel zpracování nebo uložení. Uchovávání nad tuto 
dobu se uskutečňuje jen v případě a na tak dlouho, jak je stanoveno legislativou EU nebo 
členského státu EU či jinými právními předpisy, které se na KSB vztahují. 

 

IV. KSB Web Shop 

KSB provozuje web shop pro přímý prodej svých produktů a služeb (vizte také informace 
ohledně webových stránek KSB a používání cookies v Části 2, článek I. Poskytování 
webových stránek KSB a používání cookies). 

mailto:newsletter@ksb.com
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1. Účel zpracování 

KSB používá svůj web shop a příslušné webové stránky pro prodej produktů a služeb. 
Design web shopu se bude dále vyvíjet a optimalizovat, včetně přímého marketingu a 
vyhodnocování příslušných dat. Produkty a služby KSB budou také zlepšovány. 

2. Osobní údaje 

Vedle kategorií osobních údajů používaných pro provoz webových stránek KSB (vizte 
Část 2, článek I, bod 2) mohou být zpracovávány následující kategorie osobních údajů: 

• Jména a příjmení, titul; 

• Zaměstnavatel nebo klient, obchodní firma; 

• Kontaktní informace: adresa, emailová adresa, telefon, fax;  

• Zájem o specifické produkty a služby KSB (volitelné); 

• Objednávky, zpracování objednávek; a 

• Platební informace. 

Poskytnutí těchto osobních údajů může být nezbytné pro uzavření smlouvy a může být 
vyžadováno zákonem nebo smlouvou. Pokud tyto osobní údaje nebudou částečně nebo 
vůbec k dispozici, nemusí být možné smlouvu uzavřít nebo ji realizovat. 

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám 

KSB SE & Co. KGaA zpracovává Vaše osobní údaje. KSB stanovuje zpracovatele (vizte také 
informace o poskytování webových stránek KSB a používání cookies v Části  2, článek I, bod 
3). Pro účely zpracování objednávek to mohou být společnosti ze skupiny KSB nebo třetí 
strany v Evropském hospodářském prostoru. 

4. Právní titul 

Pokud je nám udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, potom jako právní titul slouží 
článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním titulem pro zpracování osobních údajů pro účely 
uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, je článek 6 odst. 
1 písm. b) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti KSB 
(povinnost archivace, prokázání způsobilosti apod.), slouží jako právní titul článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR. Osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem uplatnění oprávněných 
zájmů KSB a třetích stran podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněné zájmy zahrnují 
provádění záručních oprav a servisu a také vývoj a marketing produktů a služeb KSB, jakož i 
zákonem vyžadovanou dokumentaci obchodních kontaktů (vizte také informace o webových 
stránkách KSB a o používání cookies v Části 2, článek I, bod 4). 

5. Odvolání souhlasu 

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním a užitím osobních údajů, aniž by se 
to dotklo oprávněnosti zpracování, které probíhalo na základě Vašeho souhlasu až do 
okamžiku přijetí odvolání souhlasu, nebo založeného na jiném oprávněném důvodu. 
Odvolání souhlasu můžete zaslat na e-mail: info@ksb.com. 

mailto:info@ksb.com
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6. Doba uložení 

Jakmile pomine účel zpracování nebo uložení, budou osobní údaje subjektu údajů vymazány 
nebo zablokovány. Uchovávání nad tuto dobu se uskutečňuje jen v případě a na tak dlouho, 
jak je stanoveno legislativou EU nebo členského státu EU či jinými právními předpisy, které 
se na KSB vztahují. 

 

V. Aplikace KSB (KSB apps) 

KSB vyvíjí aplikace pro diagnostiku a ovládání produktů KSB. Produkty KSB mohou být 
sledovány a používány na přístrojích s iOS (iPhone), Androidem a operačním systémem 
Windows. Přitom mohou být zkombinována data příslušného zařízení (místo, parametry atd.) 
s osobními údaji (telefonní číslo, číslo IMEI, emailové adresy a jiná identifikace). 

1. Účel zpracování 

KSB zpracovává osobní údaje shromážděné nebo získané pomocí KSB aplikace pro 
diagnostiku a ovládání a dále pro další vývoj svých produktů. 

2. Osobní údaje 

Následující kategorie osobních údajů mohou být zpracovávány: 

• Jméno a příjmení, titul; 

• Zaměstnavatel nebo klient, obchodní firma; 

• Kontaktní informace: adresa, emailová adresa, telefon, fax, kontakt na sociální 
média; 

• Technické informace o smartphonu, tabletu nebo jiném použitém zařízení, které se 
budou přenášet při použití aplikace (např. IP adresa nebo Android IP, GPS data atd.); 

• Produkty KSB a zaznamenané parametry. 

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám 

KSB SE & Co. KGaA zpracovává Vaše osobní údaje. KSB stanovuje zpracovatele, kterými 
mohou být společnosti ze skupiny KSB, ale také třetí strany v Evropském hospodářském 
prostoru. Přenos dat z používaného přístroje závisí na používaném operačním systému, 
poskytovateli telekomunikační sítě a také na dalších provozovatelích datové komunikace 
(např. poskytovatel Wi-Fi). Prosím dodržujte pokyny pro ochranu osobních údajů těchto 
společností. 

4. Právní titul 

Pokud je nám udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, potom jako právní titul slouží 
článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním titulem pro zpracování osobních údajů pro účely 
uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, je článek 6 odst. 
1 písm. b) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti KSB 
(povinnost archivace, prokázání způsobilosti apod.), slouží jako právní titul článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR. Osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem zabezpečení 
oprávněných zájmů KSB a třetích stran podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněné 
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zájmy zahrnují provádění záručních oprav a servisu a také vývoj a marketing produktů a 
služeb KSB, jakož i zákonem vyžadovanou dokumentaci obchodních kontaktů. 

5. Odvolání souhlasu 

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním a užitím osobních údajů, aniž by se 
to dotklo oprávněnosti zpracování, které probíhalo na základě Vašeho souhlasu až do 
okamžiku přijetí odvolání souhlasu, nebo založeného na jiném oprávněném důvodu. 
Odvolání souhlasu můžete zaslat na e-mail: info@ksb.com.  

6. Doba uložení 

Jakmile pomine účel zpracování nebo uložení, budou osobní údaje subjektu údajů vymazány 
nebo zablokovány. Uchovávání nad tuto dobu se uskutečňuje jen v případě a na tak dlouho, 
jak je stanoveno legislativou EU nebo členského státu EU či jinými právními předpisy, které 
se na KSB vztahují. 

 

VI. Administrace akcionářů 

KSB spravuje osobní údaje akcionářů KSB SE & Co. KGaA. 

1. Účel zpracování 

Akcie KSB SE & Co. KGaA jsou veřejně obchodovány. KSB zpracovává osobní údaje 
akcionářů v souvislosti s evidencí povinných informací o společnosti a také pro účely konání 
valných hromad. 

2. Osobní údaje 

KSB SE & Co. KGaA může zpracovávat následující kategorie osobních údajů: 

• Jméno a příjmení, titul; 

• Kontaktní informace: adresa, emailová adresa, telefon, fax, kontakt na sociální 
média, jméno a kontaktní údaje zástupce; 

• Depozitní banka a depozitní číslo; a 

• Počet akcií ve společnosti KSB SE & Co. KGaA, jejich identifikační číslo, 
zaknihovaná a tržní hodnota, datum pořízení a deponování. 

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám 

KSB SE & Co. KGaA zpracovává vaše osobní údaje. KSB stanovuje společnosti ze skupiny 
KSB a případně poskytovatele finančních služeb jako zpracovatele v rámci Evropského 
hospodářského prostoru. Přenos osobních údajů příjemcům mimo Evropský hospodářský 
prostor se neuskutečňuje. 

4. Právní titul 

Osobní údaje akcionářů KSB SE & Co. KGaA se zpracovávají tak, aby byly splněny právní 
povinnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR a také naplněny oprávněné zájmy KSB 
podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněné zájmy spočívají v zájmu na informacích o 
obchodování s akciemi, produktech a službách KSB. 
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5. Doba uložení 

Jakmile pomine účel zpracování nebo uložení, budou osobní údaje subjektu údajů vymazány 
nebo zablokovány. Uchovávání nad tuto dobu se uskutečňuje jen v případě a na tak dlouho, 
jak je stanoveno legislativou EU nebo členského státu EU či jinými právními předpisy, které 
se na KSB vztahují. 
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