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Všeobecné pokyny pro ochranu dat ve skupině 
podniků KSB 

Zodpovědným ve smyslu základního nařízení pro ochranu údajů je: 
KSB SE & Co. KGaA 
Johann-Klein-Str. 9 
67227 Frankenthal 
Německo 
Tel.: +49 (0)6233 86 -0 
E-mail: info@ksb.com 
Webová stránka: www.ksb.com/ksb-de/ 

Společnost KSB SE & Co. KGaA a touto vedená skupina podniků KSB („Skupina podniků 
KSB“) patří k  předním poskytovatelům čerpadel, armatur a příslušných servisních služeb po 
celém světě. 

Společnost KSB SE & Co. KGaA zodpovídá také za další jednotky této skupiny podniků 
uvedených v integrované  prezentaci dalších jednotek na internetu, jako je KSB Service 
GmbH, Dynamik-Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pumpen-Service 
Bentz GmbH, PMS-BERCHEM GmbH jakož i Uder Elektromechanik GmbH.  
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Jednotky skupiny podniků KSB mohou odkazovat na tyto všeobecné pokyny pro ochranu 
dat. V tomto případě zůstává zodpovědným ten podnik, který odkazoval na tento pokyn 
(následovně se jako zodpovědný označuje „KSB“). 

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů pro všechny jednotky skupiny podniků KSB, které 
tyto pokyny pro ochranu údajů používají, jsou: 

Koncernový inspektor ochrany údajů skupiny KSB  
KSB SE & Co. KGaA 
Johann-Klein-Str. 9 
67227 Frankenthal 
Německo 
E-mail: datenschutz@ksb.com 

Tyto pokyny představují všeobecnou informaci o získávání a zpracování  osobních údajů u 
KSB v rámci její obchodní činnosti. V dalším obsahují tyto pokyny podmínky pro používání 
webových stránek KSB. 

Přídavně k této informaci, mohou KSB a jednotlivé podniky skupiny podniků KSB pro zvláštní 
zpracování poskytovat další, doplňující informace, obzvláště s údaji pro příslušné 
zpracování, pro účely zpracování dotyčných kategorií údajů, a to pro příjemce těchto údajů, 
pro právní základy jejich zpracování a pro dobu  jejich uchovávání. 
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Část 1 Zpracování osobních údajů u KSB 

V rámci obchodní činnosti KSB (marketing, odbyt, poradenství, dodávání, údržba a opravy 
produktů a služeb vykonávaných skrz KSB) se kromě zpracování uvedených v dílu 2 
všeobecných pokynů pro  ochranu údajů, získávají osobní údaje obchodních partnerů, 
kontaktních osob obchodních partnerů, jakož i dalších zájemců (včetně uchazečů o místo) a 
to skrz e-mailové kontakty, poštou, telefaxem, jakož i skrze telefonické a osobní rozhovory. 
Přitom se mohou předávat osobní údaje i obchodních partnerů, jako jsou odbytoví a servisní 
partneři KSB. 

1. Data 
Následující kategorie dat se mohou zjišťovat a přijímat: 

 Příjmení, jméno, 
 Zaměstnavatel nebo objednavatel, firma, 
 Kontaktní údaje: Adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax, 
 Zájem o jisté produkty a služby od KSB (výběr), 
 Zakázky, vyřízení zakázek, 
 Finanční informace, zejména údaje kont jakož i 
 Podklady uchazečů o místo. 

KSB nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů, dbejte prosím na to, abyste 
neposkytovali pro KSB žádná senzitivní data. 

Nadále se nabídka KSB obrací jen na osoby starší 18 let. 

Poskytnutí těchto osobních údajů může být pro uzavření smlouvy nutné a zákonem nebo 
smluvně předepsané. Nebudou-li tyto údaje zcela nebo částečně dané k dispozici, pak 
případně není uzavření smlouvy možné, nebo smlouva nemůže být uskutečněná. 

2. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se skrze KSB zpracují. KSB určí zpracovatele zakázek. To mohou být 
podniky skupiny podniků KSB ale také společnosti třetích stran evropského hospodářského 
prostoru. Předávání příjemcům mimo evropského hospodářského prostoru se ve 
všeobecnosti neuskutečňuje (ohledně výjimek vizte upozornění  na zvláštní zpracování v 2. 
části). 
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3. Účel zpracování 
Společnost KSB zpracovává získané anebo jí předané údaje pro vyřízení  její obchodní 
činnosti, obzvláště pro zdůvodnění a splnění obchodních dohod, jakož i pro provádění 
obchodní komunikace včetně přímého marketingu. 

4. Právní základ 
Když se nám poskytne povolení pro zpracování osobních údajů, pak nám článek 6 odst. 1 
pod písmenem a základního nařízení pro ochranu dat EÚ („DS-GVO“) slouží jakožto právní 
základ. Při zpracování osobních údajů pro zahájení anebo splnění smlouvy s příslušnou 
osobou, je právním základem článek 6, odst.1, písmeno b německého základního nařízení 
pro ochranu dat DS-GVO. Pokud je pro splnění právních závazků společnosti KSB nutné 
zpracování (třeba povinnosti uchovávání), pak je právním základem čl. 6, odst. 1, písmeno c 
nařízení DS-GVO. Dále pak se zpracovávají osobní údaje pro zohlednění oprávněných 
zájmů společnosti KSB a třetích osob podle čl. 6 odst. 1 nařízení DS-GVO. Oprávněné zájmy 
spočívají ve funkčnosti systému IT společnosti KSB, v marketingu  produktů a služeb 
společnosti KSB, jakož i v právně stanovené dokumentaci obchodních kontaktů. 

5. Postup při schvalování a zrušení 
Povolení k získávání a používání osobních údajů můžete kdykoliv zrušit bez toho, aby byla 
dotčena zákonnost zpracování na základě povolení až po zrušení anebo na základě jiných 
důvodů pro povolení vykonaného zpracování. Zrušení je třeba adresovat na: info@ksb.com.  

6. Postup při  oprávněném zájmu a odporu 
Kdykoliv můžete podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných 
zájmů společnosti KSB anebo třetích osob. Pokud Vaše námitka nemíří pouze proti přímé 
reklamě společnosti KSB, musíte zdůvodnit to, že se nacházíte ve zvláštní situaci, která z 
důvodu oprávněných zájmů způsobuje neúnosnost zpracování Vašich osobních údajů. 
Zrušení je třeba adresovat na: info@ksb.com.  

7. Doba uchovávání  
Osobní údaje dotčených osob se vymažou anebo zablokují, jakmile účel zpracování 
odpadne. Uložení pro dobu, která přesahuje tento časový úsek se provede jen po takovou 
dobu a natolik, nakolik se na to pamatuje v právních národních nebo unijních nařízeních, 
zákonech anebo jiných předpisech, kterým společnost KSB podléhá. 

8. Automatizované rozhodování včetně profilingu 
Nepodléháte žádnému rozhodnutí spočívajícím výhradně na automatizovaném zpracování, 
včetně profilingu. 

9. Práva ochrany osobních údajů Evropské unie 
Vůči společnosti KSB máte právo na získání informací o příslušných osobních údajích, jakož 
i právo na opravení, vymazání anebo omezení zpracování těchto údajů. Nároky je třeba 
uplatnit na adrese: info@ksb.com. Kromě toho Vám přísluší právo stížnosti u dozorčího 
úřadu Evropské unie. 
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Část 2 Zvláštní zpracovávací situace  
Doplňkově k tomu platí také údaje z části 1. 

I. Poskytnutí webových stránek společnosti KSB a cookies 
Při každém přístupu nějakého uživatele na jednu z webových stránek společnosti KSB a při 
každém vyhledávání nějakého souboru na naší webové stránce, IT systémy společnosti KSB 
automaticky zjišťují data a a informace stahujícího média a ukládají je v log souboru 
příslušného serveru společnosti KSB. Na webových stránkách společnosti KSB se používají 
cookies. U cookies se jedná o soubory, které se ukládají na příslušné, uživatelem používané 
médium. Při přístupu na webovou stránku společnosti KSB se může na médium uživatele 
uložit cookie . Cookies umožňují jednoznačnou identifikaci média při opětovném navolení 
webové stránky. 

1. Účel zpracování 
V log souborech uložená data se vyhodnocují výlučně pro statistické účely. Společnost KSB 
nasazuje cookies, které jsou pro základní funkce webové stránky absolutně nutné. 
Společnost KSB používá funkcionální cookies na to, aby vytvářela svou webovou stránku 
uživatelsky přívětivou a aby při změně webové stránky byly zvolené obsahy opět k dispozici. 
Společnost KSB kromě toho používá další cookies na to, aby se umožnila analýza chování 
uživatele na jejích webových stránkách. Data log souborů jakož i z cookies, se neukládají 
společně s ostatními osobními údaji uživatelů.  
 
Používání těchto cookies je v našem oprávněném zájmu, abychom Vám mohli prezentovat 
funkční webovou stránku. Kromě toho používáme funkcionální cookies a Tracking Tools pro 
optimalizaci používání naší webové stránky a pro reklamní účely. Tyto cookies používáme 
pouze tehdy, když nám k tomu poskytnete svolení tím, že kliknete na banner „Uložit 
nastavení“.  Kliknutím na „Nastavení“ můžete používané cookie také sami spravovat anebo 
jejich používání úplně vyloučit. 

2. Data 
Přitom se mohou získávat následující data: 

 informace o používaném prohlížeči (typ/verze) a operační systém uživatele, 
 poskytovatel internetových služeb uživatele, 
 IP adresa uživatele, 
 Webové stránky, z kterých se systém uživatele dostává na webovou stránku 

společnosti KSB (zdrojový odkaz), 
 Webové stránky, které jsou systémem uživatele přes webové stránky společnosti 

KSB vyvolané (následný odkaz), 
 Použití funkcí webových stránek, hledané výrazy a četnost zobrazení stránky, 
 Datum a čas přístupu, 
 označení stažených souborů, 
 přenesené množství dat a 
 stav přístupu (soubor přenesený, soubor nenalezený atd.). 

3. Příjemce dat 
Při zpracování osobních údajů v rámci poskytování webových stránek, nasazuje společnost 
KSB v evropském hospodářském prostoru  další podniky skupiny společnosti KSB jakožto 
zpracovatele zakázek, jakož i společnosti třetích stran. Webové analýzy a Conversion 
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Tracking  se provádějí stejně tak společnostmi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, Facebook Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Episerver 
Inc., 542A Amherst Street, Nashua, NH 03063, jakož i společností LinkedIn Corporation, 
1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085 v USA. 
 
Pro účely webové analýzy, reklam a pro získání personalizovaných informací nasazuje 
společnost  KSB i marketingovou službu společnosti Marketo EMEA Ltd., 4-6 Riverwalk 
Drive, Dublin, Ireland. Marketo EMEA Ltd. přenáší vytvořené informace o používání webové 
stránky uživatelem na server firmy  Marketo v Amsterdamu, nelze ovšem vyloučit, že se data 
přenesou do USA. Informace se zaznamenávají přes webovou stránku, např. skrze cookies, 
když se přihlásíte na webinář, když navážete s námi kontakt, když abonujete náš e-mail-
Newsletter, když stahujete obsahy (např. Whitepapers), anebo když se registrujete pro 
používání našeho shopu. Marketo sbírá informace, jako např.Vaše stanoviště nebo Vámi 
upřednostňované prostředky pro komunikaci, když je dobrovolně dáváte k dispozici. Pokud 
se tyto informace nekombinují s osobními údaji, pak neidentifikují osobně ani Vás ani jiné 
uživatele webové stránky. 
 
Společnost KSB používá i pluginy provozovatelů sociálních sítí (prefabrikované odkazy k 
příslušné síti), které ovšem prozatím zůstávají deaktivované a nepřenáší data k třetím 
osobám. Až po aktivaci příslušných tlačítek (první kliknutí) se datak těmto provozovatelům 
přenesou . Teprve druhým kliknutím se přenesou doporučení. U provozovatelů se jedná o 
Google Inc. (adresu viz nahoře) jakož i o Facebook Inc. (adresu viz nahoře) resp. Facebook 
Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 in Irland a Twitter Inc., 1355 
Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 v USA. Evidování a transfer dat v v rámci 
Social Media Plugins můžete zabránit tím, že neaktivujete příslušná tlačítka kliknutím. Další 
registraci a transferu Vašich dat můžete zabránit skrze Google. K tomuto poskytuje Google 
příslušné informace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Také u Facebooku 
můžete odporovat proti evidování dat skrze Facebook-Pixel a proti používání Vašich dat pro 
znázornění Facebook-Ads. K tomuto sledujte prosím informace u Facebook Inc. na 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  
 
Data se mohou přenášet na server do USA a tam zpracovat. Pro USA schází přiměřenostní 
rozhodnutí Evroposké komise ve smyslu čl. 45, odst. 1  DS-GVO (Základního nařízení pro 
ochranu dat). Google Inc., Facebook Inc., Episerver Inc., LinkedIn Corporation, Marketo 
EMEA Ltd. a Twitter Inc. (příslušné adresy jsou vždy nahoře) používají smluvní klausule 
podle standardu EU, takže smí nastat předávání podle čl. 46, odst. 2, písmeno. c) nařízení 
DS-GVO (Rozhodnutí o provedení (EU) 2016/2297 Evropské komise, ze dne 16. prosince 
2016). Společnost KSB vychází z toho, že u společnosti KSB zpracovávaná osobní data 
nepředstavují žádné informace, ke kterým mají úřady US přístup anebo ho požadují. Tímto 
dle pojetí společnosti KSB neexistuje žádné riziko nepřiměřených přístupů ve smyslu 
rozhodnutí Schrems II evropského tribunálu EuGH. 
 
Pro další informace pošlete prosím mail na info@ksb.com. 

4. Příjem osobních údajů skrz společnost KSB 
Pro zlepšení Customer Experience, aby se mohly pro zákazníky poskytnout relevantní 
nabídky zboží a služeb, jakož i marketingové informace, obdrží společnost KSB osobní údaje 
od  Google Inc., Facebook Inc., Episerver Inc., LinkedIn Corporation, a Twitter Inc., jakož i z 
dalších zdrojů, jako jsou např. veřejné databanky. 
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5. Právní základ 
Právním základem pro přechodné ukládání dat je pro takové cookies, které jsou pro základní 
funkce absolutně důležité, čl.6, odst. 1, písmeno f nařízení DS-GVO (Základního nařízení pro 
ochranu dat). Přechodné ukládání dat skrze systém je nutné, aby se umožnilo znázornění 
webové stránky a přenesení vyvolaných souborů na počítač uživatele. Účelem cookies je 
zjednodušení používání webových stránek pro uživatele; některé funkce naší webové 
stránky nelze bez nasazení cookies nabídnout. Funkcionální a další cookies a jiné funkce, 
obzvlášť takové pro analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky, která 
činí předání osobních údajů třetím osobám mimo vztahu zpracování zakázek nezbytným, se 
uskutečňuje po získání Vašeho souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písmena a nařízení DS-GVO 
(Základního nařízení pro ochranu dat), třeba přes cookie-banner společnosti KSB. 
Společnost KSB obdrží osobní údaje pouze tehdy, pokud jste zodpovědné osobě pro přenos 
údajů buď poskytli souhlas k přenosu na základě smlouvy mezi Vámi a osobou zodpovědnou 
pro přenos anebo společností KSB, případně když existuje oprávněný zájem pro obdržení 
údajů (čl. 6, odst. 1, písmeno a, b a f nařízení DS-GVO).  

6. Doba uložení  log souborů 
Data pro znázornění webové stránky se po ukončení příslušného sezení vymažou. Log 
soubory se po uplynutí zákonné úložné doby vymažou, nejpozději po 38 měsících. 

7. Vyhnutí se cookies / vymazání 
Nastavením prohlížeče resp. Flash Playeru se může přenos cookies deaktivovat nebo 
omezit. Již uložené cookies mohou být uživatelem kdykoliv vymazané. Když se cookies 
deaktivují, pak již možná nelze všechny funkce webové stránky společnosti KSB v plné míře 
používat. 

8. Odkazy na jiné webové stránky 
Nabídka online obsahuje odkazy na jiné webové stránky (např.: Social Media Plugins) 
společnost KSB nemá žádný vliv na obsahy webových stránek třetích osob. Za cizí obsahy, 
které jsou přes odkazy dosažitelné, nepřebírá společnost KSB žádnou odpovědnost a  jejich 
obsahy si nepřivlastňuje. Za obsahy přes odkazy dosažitelných stránek je vždy zodpovědný 
příslušný poskytovatel nebo provozovatel webových stránek. Když porušení práv vejde ve 
známost, pak společnost KSB takové odkazy okamžitě odstraní. Informujte nás prosím na 
adrese info@ksb.com. 

II. Newsletter 
Na webové stránce společnosti KSB existuje možnost zřídit abonmá pro newsletter zdarma. 

1. Účel zpracování 
Společnost KSB využívá newsletter pro informování o svých produktech (čerpadla, armatury 
a příslušné servisní služby), jakož i informování své skupiny podniků (zprávy podniku) a 
jejich odbytových a servisních partnerů (odbytové a servisní informace).  Dále pak následuje 
vyhodnocení newsletteru a jeho používání včetně optimalizace  anebo vylepšení  jeho 
utváření a odesílání skrz společnost KSB a její zpracovatele zakázek. 

2. Data 
Přitom se při přihlašování na newsletter k nám přenášejí data ze vstupní obrazovky:  

 Příjmení, jméno, 
 Zaměstnavatel nebo objednavatel, firma, 
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 Kontaktní údaje: Adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax,, kontakt na sociální 
média, 

 Zájem o jisté produkty a služby od společnosti KSB (výběr), 
 IP adresa vyvolávacího počítače, jakož i  
 datum a čas přihlášení a 
 otevření a počet vyhledávání newsletteru, jakož i příslušných časů, IP adresa při 

otevření newsletteru resp. při vyhledávání informací (odkazy) z newsletteru, čas 
otevření newsletteru resp. stažení informací, informace o používaném prohlížeči 
(typ/verze) a operační systém uživatele. 

3. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se skrze společnost  KSB SE & Co. KGaA  zpracují. Společnost KSB 
používá společnosti skupiny podniků KSB jakož i podniky třetích stran v evropském 
hospodářském prostoru, jakožto zpracovatele zakázek.  Rozesílání newsletterů se provádí 

skrz Marketo EMEA Ltd., 4-6 Riverwalk Drive, Dublin, Ireland, Episerver Inc., 542 Amherst 
Ave, Nashua, New Hampshire 03063, USA, Apsis International AB, Starmgatan 11, S-21120 
Malmö, Schweden, Mark-i, Tramplein 8,1441 GP Purmerend, KvK 37148290, Niederlande 
anebo MailChimp, Newsletter-Versandplattform od Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce 
De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Pro tento účel se osobní údaje přepošlou 
dál a zpracují na serverech v USA. Pro USA schází přiměřenostní rozhodnutí Evroposké 
komise ve smyslu čl. 45, odst. 1  DS-GVO (Základního nařízení pro ochranu dat). Episerver 
Inc. jakož i Rocket Science Group, LLC používají standardní smluvní klausule EÚ, takže 
přenos podle čl. 46, odst. 2, písmena c) nařízení DS-GVO se smí vykonat (Rozhodnutí o 
provedení (EU) 2016/2297 Evropské komise, ze dne 16. prosince 2016).. Pro další informace 
pošlete prosím mail na info@ksb.com. 

4. Právní základ 
Povolením k přihlášení na newsletter povolujete zpracování Vašich, přes vstupní obrazovku 
vložených osobních údajů. Právním základem pro zpracování v rámci povolení je čl. 6, odst. 
1, písmeno a nařízení DS-GVO. Povolení ke zpracování Vašich osobních údajů pro 
rozesílání newsletterů  můžete kdykoliv zrušit. K tomu příslušný odkaz naleznete na konci 
každého newsletteru. Kromě toho můžete Vaše povolení zrušit prostřednictvím e-mailu 
odeslaného na adresu newsletter@ksb.com. Skrze zrušení povolení, není dotčena 
zákonnost povolení pro provádění zpracování, až po příchod zrušení provedeného 
zpracování.  Bez účinného povolení nemůžete žádný newsletter přijmout. Také po příchodu 
zrušení může společnost KSB zpracovat  osobní údaje na základě zákonných zadržovacích 
povinností podle  čl. 6, odst. 1, písmena c nařízení DS-GVO, jakož i na základě oprávněných 
zájmů společnosti KSB a třetích osob podle čl. 6, odst. 1, písmena f nařízení DS-GVO. 
Oprávněné zájmy spočívají ve funkčnosti systému IT a technických vylepšení IT systému 
společnosti KSB, jakož i v optimalizaci přímého marketingu společnosti KSB, jakož i v právně 
požadované dokumentaci obchodních kontaktů. 

5. Doba uchovávání 
Data se po zrušení nebo zastavení vydávání newsletteru bezodkladně vymažou. 

III. Registrování 
Společnost KSB na své webové stránce nabízí možnost při uvedení osobních údajů se 
registrovat. Toto slouží také pro abonmá newsletterů společnosti KSB (viz k tomu údaje pro 
newslettery část 2, odsek II). 
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1. Účel zpracování 
Společnost KSB používá Vaši registraci jakožto podklad pro elektronickou obchodní 
komunikaci s Vámi, jakož i pro doručování newsletterů od společnosti KSB. 

2. Data 
Následující data, obzvláště data ze vstupní obrazovky se zjišťují v rámci registrování: 

 Příjmení, jméno, 
 Zaměstnavatel nebo objednavatel, firma, 
 Kontaktní údaje: Adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax, kontakt na sociální 

média, 
 Zájem o jisté produkty a služby od společnosti KSB (výběr), 
 IP adresa vyvolávacího počítače a 
 datum a čas přihlášení 

3. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se zpracují společností  KSB SE & Co. KGaA. Společnost KSB používá 
společnosti skupiny podniků KSB v evropském hospodářském prostoru, jako zpracovatele 
zakázek. Předání třetím stranám mimo skupiny podniků se neprovádí. Předání příjemcům 
mimo evropský hospodářský prostor se neprovádí.  

4. Právní základ 
Svou registrací povolujete znázorněné zpracování Vašich, přes vstupní obrazovku vložených 
osobních údajů. Právním základem pro zpracování v rámci povolení je čl. 6, odst. 1, písmeno 
a nařízení DS-GVO. Povolení ke zpracování Vašich osobních údajů pro obchodní 
komunikaci a/nebo rozesílání newsletterů  můžete kdykoliv zrušit. K tomu naleznete 
příslušný odkaz na konci každého newsletteru. Kromě toho můžete Vaše povolení zrušit 
prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu newsletter@ksb.com. Přitom můžete určit, 
zda chcete zrušit povolení pro pokračování  obchodní komunikace anebo zrušit příjem 
newsletterů. Skrze zrušení povolení, není dotčena zákonnost povolení pro zpracování, až po 
příchod zrušení provedeného zpracování. Bez účinného povolení se nemůžete zúčastnit 
žádné elektronické obchodní komunikace resp. nemůžete přijímat žádné newslettery. Také 
po příchodu zrušení může společnost KSB zpracovat osobní údaje na základě zákonných 
zadržovacích povinností podle  čl. 6, odst. 1, písmena c nařízení DS-GVO, jakož i na základě 
oprávněných zájmů společnosti KSB a třetích osob podle čl. 6, odst. 1, písmena f nařízení 
DS-GVO. Oprávněné zájmy spočívají ve funkčnosti systému IT společnosti KSB, jakož i v 
právně stanovené dokumentaci obchodních kontaktů. 

5. Doba uchovávání 
Data se po zrušení nebo zastavení vydávání newsletteru bezodkladně vymažou, jinak 
jakmile účel zpracování nebo ukládání odpadne. Uložení po dobu, která přesahuje tento 
časový úsek se provede jen po takovou dobu a natolik, nakolik se na to pamatuje v právních 
národních nebo unijních nařízeních, zákonech anebo jiných předpisech, kterým společnost 
KSB podléhá. 
 

IV. Web-shop KSB 
Společnost KSB provozuje web-shop pro přímý odbyt vlastních produktů a služeb (viz k 
tomuto údaje k webovým stránkám společnosti KSB a použití cookies v části 2 odsek l). 
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1. Účel zpracování 
Společnost KSB používá svůj web-shop a příslušné webové stránky pro odbyt produktů a 
služeb. Dále pak se provádí další vývoj a optimalizace vytváření web-shopu včetně přímého 
marketingu a příslušného vyhodnocení dat, jakož i vylepšení produktů a služeb nabízených 
ze strany společnosti KSB. 

2. Data 
Přitom se mimo pro provoz webových stránek společnosti KSB použité databankové 
kategorie (k tomuto viz část 2, odsek l, číslice 2)  mohou zpracovat následující další 
kategorie  dat: 

 Příjmení, jméno, 
 Zaměstnavatel nebo objednavatel, firma, 
 Kontaktní údaje: Adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax, 
 Zájem o jisté produkty a služby od společnosti KSB (výběr), 
 Zakázky, vyřízení zakázek a 
 Finanční informace, zejména údaje kont  

 
Poskytnutí těchto osobních údajů může být nutné pro uzavření smlouvy a zákonem nebo 
smluvně předepsané. Nebudou-li tyto údaje zcela nebo částečně dané k dispozici, pak 
případně není uzavření smlouvy možné, nebo smlouva nemůže být provedena. 

3. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se zpracují společností  KSB SE & Co. KGaA. Společnost KSB používá 
zpracovatele zakázek (viz k tomuto také údaje k webovým stránkám společnosti KSB a 
použití cookies v části 2, odsek l, číslice 3). Pro zpracování objednávek to mohou být 
podniky skupiny podniků KSB ale také společnosti třetích stran v evropském hospodářském 
prostoru.  

4. Právní základ 
Pokud se nám poskytne povolení pro zpracování osobních údajů, pak nám článek 6 odst. 1 
pod písmenem a základního nařízení pro ochranu dat DS-GVO slouží jako právní základ. Při 
zpracování osobních údajů pro zahájení anebo splnění smlouvy s příslušnou osobou, je 
právním základem článek 6, odst.1, písmeno b německého základního nařízení pro ochranu 
dat DS-GVO. Pokud je pro splnění právních závazků společnosti KSB nutné zpracování 
(třeba záruční  povinnosti), pak je právním základem čl. 6, odst. 1, písmeno c nařízení DS-
GVO. Dále pak se zpracovávají osobní údaje pro zohlednění oprávněných zájmů společnosti 
KSB a třetích osob podle čl. 6 odst. 1 nařízení DS-GVO. Oprávněné zájmy spočívají v 
provedení záručních jakož i opravářských výkonů, jakož i ve vývoji produktů a v marketingu 
produktů a služeb společnosti KSB a v právně požadované dokumentaci  obchodních 
kontaktů (viz k tomuto také údaje k webovým stránkám společnosti KSB a k použití cookies v 
části 2, odsek l, číslice 4). 

5. Postup při schvalování a zrušení 
Povolení k získávání a používání osobních údajů můžete kdykoliv zrušit bez toho, aby byla 
dotčena zákonnost zpracování na základě povolení až po zrušení anebo na základě jiných 
důvodů pro povolení vykonaného zpracování. Zrušení je třeba adresovat na: info@ksb.com.  
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V. Aplikace KSB (KSB Apps) 
Společnost KSB vyvíjí aplikace pro diagnózu a řízení produktů KSB. Produkty KSB mohou 
být kontrolované a obsluhované přístroji s operačními systémy iPhone, Android a Windows. 
Přitom se mohou kombinovat data strojů s osobními údaji. 

1. Účel zpracování 
Společnost KSB zpracovává skrze aplikace KSB získaná anebo jí poslaná data pro 
diagnózu, jakož i pro řízení a také pro další vývoj jejích produktů.  
 
Mimo to používá společnost KSB tato data pro poradenství a informování každého 
zákazníka. 

2. Data 
Přitom se mohou zpracovat následující kategorie dat: 

 Příjmení, jméno, 
 Zaměstnavatel nebo objednavatel, firma, 
 Kontaktní údaje(např. adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax, kontakt přes sociální 

média), 
 technické informace o použitém smartfonu, tabletu nebo jiného technického přístroje, 

které se při používání aplikace předávají (např. IP adresa nebo Android IP, GPS 
data, informace o operačním systému a/nebo informace o prohlížeči,  identifikátory 
zařízení), 

 parametry získané přes aplikaci (např. data strojů, nastavení, provozní informace, 
diagnostické informace) a 

 datalogging aplikace 

3. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se zpracují společností  KSB SE & Co. KGaA. KSB nasazuje 
zpracovatele zakázek. To mohou být podniky skupiny podniků KSB ale také společnosti 
třetích stran evropského hospodářského prostoru. Přenos dat přes právě použitý přístroji se 
orientuje podle v daném případě použitého operačního systému, podle poskytovatele 
telekomunikační sítě, jakož i podle dalších poskytovatelů datové komunikace (např. 
provozovatel WLANu). Dbejte prosím na pokyny pro ochranu dat těchto podniků. 

4. Právní základ 
Pokud se nám poskytne povolení pro zpracování osobních údajů, pak nám článek 6 odst. 1 
pod písmenem a základního nařízení pro ochranu dat DS-GVO slouží jako právní základ. Při 
zpracování osobních údajů pro zahájení anebo splnění smlouvy s příslušnou osobou, je 
právním základem článek 6, odst.1, písmeno b německého základního nařízení pro ochranu 
dat DS-GVO. Pokud je pro splnění právních závazků společnosti KSB nutné zpracování 
(třeba záruční  povinnosti), pak je právním základem čl. 6, odst. 1, písmeno c nařízení DS-
GVO. Dále pak se zpracovávají osobní údaje pro zohlednění oprávněných zájmů společnosti 
KSB a třetích osob podle čl. 6 odst. 1 nařízení DS-GVO. Oprávněné zájmy spočívají v 
provedení  záručních jakož i opravářských výkonů , a také ve vývoji produktů a  v marketingu 
produktů a služeb společnosti KSB, jakož i v právně stanovené dokumentaci obchodních 
kontaktů. 
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5. Postup při schvalování a zrušení 
Povolení k získávání a používání osobních údajů můžete kdykoliv zrušit bez toho, aby byla 
dotčena zákonnost zpracování na základě povolení až po zrušení anebo na základě jiných 
důvodů pro povolení vykonaného zpracování. Zrušení je třeba adresovat na: info@ksb.com.  
 

VI. Management uchazečů 
Společnost KSB zpracovává osobní údaje uchazečů o místa ve společnosti KSB. 

1. Účel zpracování 
V rámci žádostí o místo, za účelem rozhodnutí o zdůvodnění zaměstnaneckého poměru se 
osobní údaje a případně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivá data) zjišťují a zpracuj 
skrze společnost KSBí. 

2. Data 
Přitom se mohou zaznamenat a zpracovat následující kategorie dat uchazečů společností 
KSB: 

 Příjmení, jméno, 
 Kontaktní údaje: Adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax, kontakt na sociální 

média, 
 Obsahy dokumentů k žádosti o místo, jako jsou životopisy, školská, vysokoškolská 

jakož i jiná vysvědčení,  pracovní posudky a doporučující dopisy jakož i 
 zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o pohlaví, náboženství, zdraví, 

jakož i o příslušnosti k odborům, které jsou např. při výplatní listině relevantní . 

3. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se zpracují skrze KSB. Společnost KSB používá společnosti skupiny 
podniků KSB v evropském hospodářském prostoru, jakožto zpracovatele zakázek. Předání 
dalším příjemcům mimo evropský hospodářský prostor se neprovádí. 

4. Právní základ 
Osobní údaje uchazečů o místo ve společnosti KSB se zpracují v rámci rozhodnutí o 
zdůvodnění zaměstnaneckých poměrů podle čl.6, odst. 1, písmeno b a čl.  9, odst. 2 
písmeno b nařízení DS-GVO jakož i § 26, odst. 1 a odst. 3 BDSG (spolkový zákon o ochraně 
dat). 

5. Doba uchovávání 
Pokud žádost o místo  nevede ke zdůvodnění zaměstnaneckého poměru se společností 
KSB, se osobní údaje dotyčných osob po rozhodnutí proti zdůvodnění zaměstnaneckého 
poměru vymažou anebo  zablokují. Uložení pro dobu, která přesahuje tento časový úsek se 
provede jen po takovou dobu a natolik, nakolik se na to pamatuje v právních národních nebo 
unijních nařízeních, zákonech anebo jiných předpisech, kterým společnost KSB podléhá. 
 

VII. Správa akcionářů 
Společnost KSB spravuje osobní údaje akcionářů společnosti KSB SE & Co. KGaA.. 
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1. Účel zpracování 
Akcie společnosti KSB SE & Co. KGaA se veřejně obchodují. Osobní údaje akcionářů se 
spravují skrze společnost KSB zejména v souvislosti s rozesíláním informací podle zákona o 
akciových společnostech a s prováděním valných hromad. 

2. Data 
Přitom se mohou zaznamenat a zpracovat následující kategorie dat akcionářů společností 
KSB: 

 Příjmení, jméno, 
 Kontaktní údaje: Adresa, e-mailová adresa, telefon, telefax, kontakt přes sociální 

média, jméno a kontaktní údaje jednoho zástupce, 
 depozitní banka, číslo depozita a 
 počet držených akcií od KSB SE & Co. KGaA, jejich identifikační číslo, účtovní a 

běžná hodnota, nabývací  data a prodejní data. 

3. Příjemce dat 
Vaše osobní údaje se zpracují společností  KSB SE & Co. KGaA. Společnost KSB používá 
podniky společnosti skupiny podniků KSB jakož i podniky třetích stran v evropském 
hospodářském prostoru, jako zpracovatele zakázek. Předání příjemcům mimo evropský 
hospodářský prostor se neprovádí. 

4. Právní základ 
Osoní údaje akcionářů  KSB SE & Co. KGaA se zpracují v rámci splnění povinností podle 
zákona o akciových společnostech podle podle  čl. 6, odst. 1, písmena c nařízení DS-GVO, 
jakož i na základě oprávněných zájmů společnosti KSB podle čl. 6, odst. 1, písmena f 
nařízení DS-GVO. Oprávněné zájmy spočívají v informaci a v marketingu akcií, produktů a 
služeb společnosti KSB. 
 
 

Verze 2.0   01. prosinec 2020 


