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 Zásady ochrany osobních údajů pro RSign 

1. Obecné informace 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou základem, na kterém (dále jen: „Jungheinrich“, „my“, 

„nás“) zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci využívání služby RSign 

(dále: „Produkt“). 

Tento Produkt umožňuje elektronickou výměnu smluvních dokumentů a dalších typů 

dokumentů (dále „Smluvní dokumenty“) mezi smluvními stranami. Smluvní dokumenty lze 

elektronicky podepisovat pomocí Produktu a podle potřeby doplňovat o další informace. 

Ve společnosti Jungheinrich klademe velký důraz na důvěrnost a ochranu Vašich osobních 

údajů. V následujícím textu Vás budeme informovat o typu, rozsahu a účelu zpracování Vašich 

osobních údajů. Souhlasem s těmito Zásadami souhlasíte s následujícími podmínkami. 

2. Správce 

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-

Damm 129, 22047 Hamburg, Německo. 

Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a také požadavky na uplatnění 

Vašich práv směřujte prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Frank Jastrob 

Jungheinrich AG 

Friedrich-Ebert-Damm 129 

22047 Hamburk, Německo 

Tel. +49 40 6948-1630 

E-mail: Frank.Jastrob(at)jungheinrich.de 

3. Informace o zpracovávání dat 

Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. To 

znamená, že údaje budou zpracovávány pouze v případě, že je to zákonem povoleno, tedy 

pokud je zpracování údajů vyžadováno ze zákona, pokud uživatel udělil svůj souhlas, pokud je 

zpracování údajů prováděno na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 (1) písm. f 

GDPR nebo pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy anebo pro předsmluvní opatření podle čl. 

6 (1) písm. b GDPR.  

3.1. Návštěva webových stránek 

Při návštěvě webových stránek produktu jsou shromažďovány následující údaje:  

• IP adresa  

• Typ prohlížeče  

• Operační systém  

• Nastavení jazyka na používaném zařízení  

• Internetová adresa (URL) a zpřístupněné stránky  
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• Datum a čas přístupu 
 

Tato automaticky shromažďovaná data jsou ukládána za účelem umožnění pohodlného 

používání produktu a zjišťování, odstraňování a sledování jakýchkoli technických chyb nebo 

zneužití produktu a našich služeb. 

Zpracování údajů pro účely uvedené výše se provádí na základě našich oprávněných zájmů ve 

smyslu čl. 6 (1) písm. f GDPR. 

3.2. Při používání produktu 

Při používání produktu budou zpracovány také následující údaje: 

- Křestní jméno a příjmení 

- Emailová adresa 

- Podpis 

Aby bylo možné prohlížet transakce v Produktu a zpracovávat a podepisovat Smluvní 

dokumenty, musí příjemce transakce souhlasit (opt-in) s těmito ustanoveními o ochraně údajů v 

souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 

Předem obdrží příjemce přístup k transakci prostřednictvím odkazu, který mu bude poskytnut e-

mailem. Přístup je časově omezený a po 30 dnech je automaticky nastaven jako neaktivní. 

Pokud chcete vznést námitku proti zpracování údajů, můžete tak učinit kdykoli v souladu s 

oddílem 7.5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že v 

důsledku námitky nebudete moci prostřednictvím Produktu v budoucnu získat žádné Smluvní 

dokumenty.  

3.3. Přeposílání transakcí zástupcům a nadřízeným 

Transakce je možné předávat dalším příjemcům (např. zástupcům nebo nadřízeným) v rámci 

Vaší organizace ke zpracování a/nebo podepsání.Vezměte prosím na vědomí, že další příjemci 

musí být o přeposílání předem informováni a že přeposílání může probíhat pouze se souhlasem 

příslušné osoby. Údaje zpracovávané pro tento účel, jak je uvedeno v části 3.2, musí být rovněž 

zohledněny. Použití předávací funkce „Změnit podepisujícího“ je na uvážení původního 

příjemce. 

4. Opatření na ochranu Vašich osobních údajů 

Zavádíme nejmodernější technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom zajistili 

dodržování požadavků evropských a národních zákonů na ochranu osobních údajů a chránili 

údaje, které zpracováváme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo 

před přístupem neoprávněných osob. 

Zejména veškerá komunikace v souvislosti s návštěvou a používáním produktu, která probíhá 

prostřednictvím prohlížeče, je šifrována pomocí postupu TLS. 

Všechna Vámi osobně přenášená data jsou přenášena pomocí obecně uznávaného a 

bezpečného standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a testovaný standard, 

který se používá například i pro online bankovnictví. Mezi způsoby identifikace zabezpečeného 

připojení SSL patří následující http (tj.: https://...) v adresním řádku Vašeho prohlížeče a symbol 

visacího zámku ve spodní části Vašeho prohlížeče. 
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K ochraně námi uchovávaných osobních údajů před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou 

a před neoprávněným přístupem třetích stran používáme vhodné technické a organizační 

bezpečnostní metody. Naše bezpečnostní opatření procházejí neustálým zlepšováním v 

souladu s technologickým vývojem. 

5. Předávání osobních údajů třetím stranám 

Abychom Vám mohli poskytnout Produkt, spolupracujeme se společností Frama AG (Frama 

AG, Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, Švýcarsko). 

Pokud zapojujeme externí poskytovatele služeb, vždy se to děje v souladu s právními 

ustanoveními a předpisy platných zásad ochrany osobních údajů. Příjemci údajů jsou povinni je 

používat výhradně ke stanoveným účelům. V případě předávání údajů příjemci mimo skupinu 

Jungheinrich, do třetí země mimo Evropskou unii/EHP, garantuje příjemce rovnocennou úroveň 

ochrany údajů v souladu s čl. 44 a násl. GDPR. Výjimkou jsou státy, jejichž úroveň ochrany 

údajů byla podle článku 45 GDPR uznána Komisí EU za přiměřenou. 

6. Doba uchovávání Vašich osobních údajů 

V zásadě uchováváme Vaše údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel, pro který byly 

údaje shromážděny. K delšímu uložení dochází, pokud platí zákonná období uchování nebo 

pokud jste vyjádřili svůj souhlas s uložením na delší dobu. 

7. Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů  

7.1. Právo na přístup 

Kdykoli si můžete vyžádat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Máte 

právo získat kopii údajů, které od Vás zpracováváme.  

7.2. Právo na opravu, právo na výmaz 

Máte právo požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás 

týkají. 

Dále máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud a v rozsahu, v 

jakém již nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud jste odvolali svůj souhlas, na jehož 

základě bylo zpracovávání založeno, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování a pokud 

neexistuje jiný právní základ pro zpracování anebo pokud bylo zpracování nezákonné. Vaše 

osobní údaje na Vaši žádost vymažeme, pokud tyto údaje nezbytně nepotřebujeme ke splnění 

smlouvy nebo pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat.  

7.3. Právo na omezení zpracování 

Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud  

• zpochybňujete přesnost osobních údajů po dobu, která nám umožňuje přesnost 
osobních údajů ověřit;  

• je zpracování nezákonné a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho 
omezení jejich použití;  

• my osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro 
stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo  
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• Vy jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda 
oprávněné důvody společnosti Jungheinrich AG převažují nad těmi na Vaší straně.  

 

7.4. Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje bez 

překážek předat jinému správci, pokud:  

• je zpracování založeno na souhlasu podle bodu (a) čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nebo čl. 
9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle bodu (b) čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) 
GDPR, a  

• je zpracování prováděno automatizovanými prostředky. 
 

Máte právo na to, aby byly Vaše osobní údaje předány přímo od nás jinému správci, pokud je to 

technicky proveditelné.  

7.5. Právo vznést námitku 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, z 

důvodů Vaší konkrétní situace, a to na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo f) GDPR. Vaše 

osobní údaje pak již dále nebudeme zpracovávat, pokud nebudou existovat závažné oprávněné 

důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami anebo pokud 

zpracování nebude použito pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

7.6. Právo odvolat souhlas 

Máte právo kdykoli, neformálně a bez udání důvodu odvolat svůj souhlas se zpracováním 

údajů. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného až do tohoto okamžiku. 

Veškeré dotazy týkající se uplatnění Vašich práv směřujte prosím na našeho Pověřence pro 
ochranu osobních údajů na základě výše uvedených možností kontaktu. 
 
8. Odkazy na jiné webové stránky 
 
Odkazy obsažené v našem produktu mohou odkazovat i na jiné webové stránky společnosti 
Jungheinrich AG nebo Jungheinrich (ČR) s.r.o. Výslovně platí Zásady ochrany osobních údajů 
poskytnuté pro tento účel a uvedené na příslušných webových stránkách. Totéž platí pro 
případné odkazy na webové stránky třetích stran. 
 
9. Aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů 
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme aktualizovat, pokud to bude nutné z právních 
nebo faktických důvodů. Pravidelně se prosím informujte o stavu Zásad ochrany osobních 
údajů. 
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