Binding Corporate Rules – Závazná podniková pravidla (BCRs)

BCRs …
… jsou smlouvou o závazku, ve které všechny společnosti
koncernu potvrzují, že budou dodržovat koncernovou
směrnici o ochraně osobních údajů a že ji budou iniciativně
uvádět do praxe.
… představují prostředí pro jednotné standardy ochrany
údajů v celém koncernu.
… řídí transfer osobních údajů mezi společnostmi koncernu
na celém světě a obsahují základní interní pravidla pro
zpracování Vašich osobních údajů.
… platí pro všechny zaměstnance
a proto je musí dodržovat všichni.
… všichni zaměstnanci je musí poznávat při školeních, v pracovních smlouvách atd. To zabezpečí společnosti koncernu.

Dostupnost BCRs
Úplná BCRs si lze vyžádat na e-mailové adrese:
dataprotection@conti.de, nebo interně na C.INSIDE > Corporation >
Continental Rules.
Otázky
Vaše otázky zasílejte centrálnímu týmu pro ochranu údajů na adrese:
dataprotection@conti.de.
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Právní upozornění
Obsah této publikace není právně závazný a slouží pouze pro
informativní účely. Obchodní značky, uváděné v této publikaci,
jsou vlastnictvím Continental AG a / nebo jejích partnerů.
Copyright © 2015 Continental AG. Všechna práva vyhrazena.
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Upozornění: Pokud nějaká společnost koncernu BCRs neuzná,
nelze provádět výměnu osobních údajů na bázi těchto BCRs.
V takovém případě musí být uzavírány dílčí dohody.
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Zavádění BCRs
v koncernu

Pro dodržení smluvních závazků a právních norem musíme
zpracovávat osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů,
zaměstnanců, akcionářů a našich obchodních partnerů.
V tomto prostředí je ochrana Vašich osobních údajů pro
všechny společnosti koncernu Continental na celém světě
základní podmínkou.
Na základě právních norem jsou BCRs globální, jednotnou
a interní směrnicí pro ochranu údajů, která reguluje bezpečnost Vašich údajů v celém koncernu.
Platné zákonné předpisy nejsou těmito BCRs dotčeny a mají
v každém případě přednost.

Podle zákonů příslušné země* máte ohledně Vašich osobních
údajů určitá nedotknutelná práva.
Mezi ně patří:
Informace – o údajích, jejich původu a účelu zpracování
Oprava – při nesprávnosti, neúplnosti a neodborném
zpracování
Zablokování – při nejasném stavu věcí
Výmaz – při nepotřebném nebo nepřípustném
zpracování
Protest – při zpracování pro reklamní účely nebo pro
výzkum trhu / veřejného mínění a při ohrožení osobních
zájmů
Využívání práv – dotčení nesmí být kvůli využití svých
práv žádným způsobem znevýhodňováni

Zavádění definovaných pravidel sleduje a kontroluje
koncernový zmocněnec pro ochranu údajů společně
se svým centrálním týmem pro ochranu údajů a
místními koordinátory pro ochranu údajů.
Pro zabezpečení realizace jsou prováděna následující opatření:
> školící a informační aktivity
> audity ochrany údajů
> poskytování poradenství pro zpracování údajů atd.
Přiměřená bezpečnostní opatření by měla chránit Vaše
údaje, na příklad v sektoru počítačů, sítí, respektive komunikace a také v aplikacích třeba pro přístup do areálu závodu,
před neoprávněným vyhledáváním, předáváním, změnou
a výmazem. Použití techniky na aktuální úrovni zajišťují
v Continentalu specialisté na příklad z úseků bezpečnosti
informací a koncernové bezpečnosti.
K vyhledávání, zpracovávání nebo k využívání
osobních údajů z ekonomických důvodů jsou
oprávněni výhradně ti zaměstnanci, kteří se
zavázali k dodržování ochrany údajů!

* Úplný přehled všech práv naleznete v zákonných pravidlech,
platných pro Váš případ.

