Informace o zpracování osobních údajů
1vagon.cz
Společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, Praha 7, IČO 28196678
(dále jako „ČD Cargo“), jakožto správce osobních údajů, je oprávněna v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovávat Vaše osobní údaje
získané prostřednictvím kontaktního formuláře 1vagon.cz. Tímto si Vás ČD Cargo dovoluje
informovat o relevantních skutečnostech vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje sdělené ČD Cargo jsou zpracovávány pouze pro následující účely:
1.
upřesnění nabídky na základě Vámi zadaných parametrů přepravy;
2.
informování o nabídkách přeprav obdobných poptávaným a/nebo zakoupeným přepravám,
které jste dříve učinili u ČD Cargo, či o nabídkách souvisejících služeb nebo produktů;
3.
prokázání, uplatňování anebo hájení práv, nároků anebo oprávněných zájmů ČD Cargo.
ČD Cargo Vaše osobní údaje bude zpracovávat s pomocí i bez pomoci automatizovaných postupů,
jako je zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení
nebo pozměnění, nahlédnutí, použití, seřazení a zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
ČD Cargo při zpracování osobních údajů vždy dbá o naprostý soulad s právními předpisy. Není tomu
jinak ani u zpracování Vašich osobních údajů, které ČD Cargo zpracovává na základě níže uvedených
právních titulů:
1.
2.

3.

jednání o smlouvě a provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy na Vaši
žádost dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
oprávněný zájem ČD Cargo dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení informovat Vás o nabídkách
přeprav obdobných poptávaným a/nebo zakoupeným přepravám, které jste dříve učinili
u ČD Cargo, či o nabídkách souvisejících služeb nebo produktů (tj. přímý marketing);
oprávněný zájem ČD Cargo dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení v případě potřeby prokázání,
uplatňování anebo hájení práv, nároků anebo zájmů ČD Cargo u případného šetření či kontroly
ze strany správních orgánů nebo pro případ vedení soudního sporu.

Vaše osobní údaje poskytujete ČD Cargo prostřednictvím kontaktního formuláře 1vagon.cz
dobrovolně. Pokud byste Vaše osobní údaje odmítli poskytnout, nebude Vám ČD Cargo moci
poskytnout přesné informace k Vámi poptávané přepravě, případně ani k jiným přepravám, službám
nebo produktům, které by pro Vás mohly představovat výhodnou či jinak zajímavou obchodní
nabídku.
Vámi poskytnuté osobní údaje ČD Cargo zpracovává po celou dobu řešení Vámi poptávané přepravy
a po dobu dalších 5 let počínaje od ukončení jednání ohledně Vámi poptávané přepravy. Po uplynutí
této doby Vaše osobní údaje ČD Cargo vymaže, avšak s výjimkou osobních údajů, pro jejichž
zpracování existuje jiný právní titul, například Váš souhlas. O provedeném výmazu Vás ČD Cargo
nebude informovat.
ČD Cargo při zpracování Vašich osobních údajů nevyužívá žádné zpracovatele.

Vaše osobní údaje ČD Cargo zpracovává transparentním způsobem. V souladu s Nařízením kdykoliv
během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
1.
právo na přístup ke svým osobním údajům za podmínek stanovených v článku 15 Nařízení,
2.
právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že ČD Cargo o Vás
zpracovává nepřesné a/nebo neúplné osobní údaje, za podmínek stanovených v článku 16
Nařízení;
3.
právo na výmaz Vašich osobních údajů za podmínek stanovených v článku 17 Nařízení;
Vaše osobní údaje budou ze strany ČD Cargo vymazány za předpokladu, že:
3.1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány,
3.2. jste odvolali souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
3.3. vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, a neexistují-li žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud vznesete námitku
proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
3.4. Vaše osobní údaje zpracovává ČD Cargo protiprávně,
3.5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
EU, ČR nebo jiného členského státu, které se na ČD Cargo vztahuje,
3.6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti,
4.
omezení zpracování Vašich osobních údajů za podmínek stanovených v článku 18 Nařízení,
5.
právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci za podmínek stanovených v článku
20 Nařízení,
6.
vznést námitku proti zpracování za podmínek stanovených v článku 21 Nařízení,
7.
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními
či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,
8.
podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů dle článku 77 Nařízení, máte-li za to,
že ČD Cargo při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s právními předpisy.
V případě dotazů a/nebo žádostí vztahujících se k Vašim osobním údajům je možné ČD Cargo
kontaktovat na adrese: ČD Cargo, a.s., Specialista pro ochranu osobních údajů, Jankovcova 1569/2c,
170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo na e-mailové adrese: gdpr@cdcargo.cz , nebo prostřednictvím
IDS: 8tscdpq. Při komunikaci s ČD Cargo vždy v korespondenci uvádějte značku „osobní údaje“.

