
                                                                                                     OS 01/19 Příloha č.1 

1 
 

Zásady ochrany osobních údajů ze dne 3.11.2020 
 
Vážená klientko, vážený kliente, 
 
dovolte nám Vás informovat o tom, jak v Povrly Copper Industries a. s. (dále jen „my“ nebo „naše 
společnost“) v souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje. 
 
Smyslem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje 
shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, 
komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a jaká jsou Vaše 
individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme obecně 
závaznými právními předpisy a zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném 
konkrétní službou a/nebo účelem zpracování. 
 
Seznamte se prosím s obsahem tohoto sdělení s tím, že veškeré Vaše případné dotazy rádi a ochotně 
zodpovíme v našem sídle na adrese Mírová 63, 40332 Povrly, e-mailu [gdpr@pci.cz] a/nebo telefonu + 
420 475 315 123 . 
 
K dispozici je Vám rovněž náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, paní Ing. Jana Zimová, email: 
[dpo@pci.cz], telefon + 420 224 492 221. 
 

I. 
Obecné informace 

 
Naše společnost je s ohledem na svou podnikatelskou činnost povinna zpracovávat některé osobní 
údaje, a to zejména pro účely plnění zákonných a smluvních povinností. V tomto ohledu bychom Vám 
bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty / služby nemohli vůbec poskytnout.  
 
My dále Vaše osobní údaje zpracováváme též nad rámec našich povinností, a to pro účely nabízení 
pracovního uplatnění či jiného kontaktu s Vámi. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. 
 
I.1. Zásady zpracování osobních údajů 
 
Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší možné standardy ochrany 
osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady: 
 

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, 
stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná 
vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a 
máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro 
naplnění těchto účelů; 

 
(b) Vaše osobní údaje chráníme jako utajované informace; proto zpracováváme osobní údaje 

klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který 
zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům 
klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; 

 
(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich 

nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich 
dalších souvisejících právech; 

 
(d) v naší společnosti jsme nastavili a dodržujeme odpovídající technická a organizační 

opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; 
veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat 
mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. 
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II. 
Informace o zpracování osobních údajů 

 
II.1. Informace o správci 
 
Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tj. Povrly Copper Industries a. s., se sídlem Mírová 63, 403 
32 Povrly, IČ 49903039, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 508 
 
II.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování 
 

II.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu 
 

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, 
abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt / službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat 
Vaše osobní údaje získané jiným způsobem. 

 
(a) Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro 

následující účely dodržení našich právních povinností, zejména 
 

(i) předcházení vzniku škod na majetku naší společnosti; 
(ii) prevence podvodného jednání, kterému může být naše společnost vystavena; 
(iii) splnění případné povinnosti při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
 

(b) Uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. 
 

Jde zejména o faktickou realizaci smluvního vztahu nebo jiné plnění smlouvy mezi naší 
společností a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah 
uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně 
smlouvy s Vámi. 

 
(c) Ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro 

 
(i) ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, vymáhání pohledávek, 

realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek, rozvoj a vývoj poskytovaných 
služeb; 

(ii) jednání se zájemci o postoupení pohledávky naší společnosti za klientem nebo o 
jiné formě převodu či přechodu pohledávky, včetně související realizace, a další 
navazující jednání se třetími osobami, zejména informování poskytovatelů 
souvisejících zajištění apod.; 

(iii) řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů. 
 

(d) Naše oprávněné zájmy. 
 

Jde zejména o situaci, kde existuje smluvní / zákaznický vztahu mezi Vámi a naší 
společností. 

 
II.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem 

 
Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní 
údaje. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnosti Vaše osobní údaje pro 
následující účely: 

 
(a) nabízení pracovního uplatnění či jiného kontaktu s Vámi v této souvislosti. 

 
II.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů 
 
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených 
účelů. Zpracováváme kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové a faxové adresy či 
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jiné obdobné kontaktní údaje) a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 
pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ) a 
kamerové záznamy. 
 
II.4. Způsob zpracování osobních údajů 
 
Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované 
zpracování v informačních systémech naší společnosti a ve fyzické podobě. 
 
Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také 
třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme 
písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se 
svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost. 
 
II.5. Příjemci osobních údajů 
 
Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti 
s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze 
však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření. 
 
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních 
údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu 
v souladu se zákonem.  
 
K předávání dochází zejména směrem k: 
 

(a) naší advokátní kanceláři; 
 

(b) poskytovatelům poradenských služeb; a 
 

(c) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové a IT služby. 
 
Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou 
smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro 
zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše 
společnost. 
 
II.7. Předávání osobních údajů do zahraničí 
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány do zemí mimo 
Evropskou unii. 
 
II.8. Doba zpracování osobních údajů 
 
Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům 
jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje 
potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly 
zpracovávány, údaje likvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních 
údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě 
posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, 
že osobní údaje zpracovávané pro účely: 
 

(a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou 
příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let s výjimkou případů delšího 
zpracování na základě obecně závazných právních předpisů; 

 
(b) nabízení pracovního uplatnění zpracováváme po dobu 1 roku od ukončení řízení o výběru 

nového zaměstnance; 
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(c) ochrana práv a právem chráněných zájmů formou kamerových záznamů; dále jsou 
příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu třiceti dnů. 

 
II.9. Právo odvolat souhlas 
 
V tomto sdělení jsme Vám objasnili důvody, pro které potřebujeme Vaše osobní údaje a že je pro 
některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. 
Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez 
Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných 
osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce 
povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným. 
 
V případě, že si budete přát odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na 
nás v našem sídle na adrese Mírová 63, 403 32 Povrly nebo na e-mailu [gdpr@pci.cz]. 
 
II.10. Zdroje osobních údajů 
 
Osobní údaje klientů získáváme zejména: 
 

(a) od samotných klientů; 
 

(b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy); 
 

(c) od potenciálních zájemců o práci u nás; 
 

(d) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů; 
 

(e) z kamerových záznamů. 
 
II.11. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů 
 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit v našem sídle na adrese Mírová 63, 403 32 Povrly nebo 
na e-mailu [gdpr@pci.cz] s tím, že zároveň můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým 
je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 
II.11.1. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda 
osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými 
účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte 
právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje 
získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému 
rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních 
údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat 
přiměřenou náhradu administrativních nákladů. 

 
II.11.2. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění 
Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

 
II.11.3. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je 
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.  

 
II.11.4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky 
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů 
tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu 
nebo obhajoby právních nároků. 

 
II.11.5. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu 
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oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, 
nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
III.1. Toto sdělení se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 3. 11. 2020.  
 
III.2. Toto sdělení můžeme kdykoliv změnit formou vydání jeho nového úplného znění; jeho aktuální 
znění je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti a současně je dostupné v našem sídle. 
 
III.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování 
osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale 
jsme s nimi již v kontaktu. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování 
osobních údajů dalších osob, se kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme 
smluvní vztah (např. zástupci právnických osob). 
 



 

1 

 

 
The Privacy Policy of 3 November 2020 

 
Dear Sir or Madam, 
 
Please allow us to inform you about how Povrly Copper Industries a. s. ("we" or "our company") 
processes your personal data in connection with the performance of our commercial activities. 
 
The purpose of this document is to provide you with information about what personal data we collect, 
how we process it, what sources we obtain it from, what purposes we use it for, to whom we may 
disclose it, where you can collect information about your data and what are your rights regarding 
personal data protection. When processing personal data, we are governed by generally binding legal 
regulations, and the processing of personal data is always only conducted to the extent determined by 
the specific service and or purpose of the processing. 
  
Please acquaint yourself with the contents of this document, as we will be happy to answer any 
questions you may have at our headquarters at Mírová 63, 40332 Povrly, by email [gdpr@pci.cz] and 
or by phone [00 420 475 315 123]. 
  
You can also contact our Data Protection Officer, Ms. Ing. Jana Zimová, by email [dpo@pci.cz] or by 
phone [00 420 224 492 221]. 
 

I. 
General information 

 
Our company is obliged to process specific personal data with regards to its commercial activities, in 
particular, to fulfil legal and contractual obligations. In this respect, we would not be able to provide 
you with our products/services in any manner without your personal data.  
  
Furthermore, we also process your personal data beyond the extent of our obligations to offer you 
work opportunities or contact you. For this, we need to obtain your consent. 
 
I.I.1. Principles of personal data processing 
 
When processing your personal data, we honour and respect the highest possible standards of data 
protection and, in particular, comply with the following principles: 
 

(a) We always process your personal data for a clearly and comprehensibly specified 
purpose, by stated means, in a stated manner, and only for as long as is necessary for the 
purposes for which it is processed; we only process accurate client personal data and 
ensure that the processing is appropriate for the specified purposes and necessary for the 
fulfilment of those purposes; 
 

(b) We protect your personal data to a degree as classified information; therefore, we process 
client personal data in a manner that ensures the highest possible security of such data 
and that prevents any unauthorized or accidental access to, alteration of, destruction of, or 
loss of, unauthorized transfer of, or other unauthorized processing of, or any other misuse 
of clients' data; 

 
(c) We regularly inform you in an explicit manner about the processing of your personal data 

and your rights to accurate and complete the information, about the circumstances of this 
processing, as well as about your other related rights; 

 
(d) we have set up and maintained appropriate technical and organisational measures to 

ensure a standard of security appropriate to all potential risks; all persons who have 
access to the client's personal data are obliged to maintain the confidentiality of 
information obtained in connection with the processing of such data. 
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II. 
Information on the processing of personal data 

 
II.1. Information about the administrator 
 
The administrator of your personal data is us, i.e., Povrly Copper Industries a. s. , with registered office 
at Mírová 63, 403 32 Povrly, ID No. 49903039, a company registered in the Commercial Register of 
the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, Insert 508. 
 
II.2. Purposes of the processing and legal basis for the processing 
 

II.2.1. Processing of personal data without your consent 
 
Generally, we may process your data in situations where you are obliged to provide us with 
specific personal data as a condition for us to provide you with our product/service, 
alternatively when we are entitled to process your data obtained by other means. 
 
(a) We are legally entitled to process your personal data without your consent for the 

following purposes of complying with our legal obligations, in particular, for 
 

(i) preventing damage to our company's property; 
(ii) preventing fraudulent conduct which our company may be exposed to; 
(iii) complying with the possible obligation to identify and control the client under the 

Selected Measures against Legitimisation of Proceeds of Crime and Financing of 
Terrorism Act. 

 
(b) Entering into or performing a contract with you. 

 
That includes, in particular, the actual realisation of the contractual relationship or other 
performance of the contract between our company and you. Personal data is necessary, 
for instance, to enable the contractual relationship to be realised without unreasonable 
legal risks, including the negotiation of the conclusion or modification of a contract with 
you. 
 

(c) Protection of rights and legally protected interests, in particular, for 
 
(i) protecting the rights and legally protected interests of our company, collecting 

debts, realizing collateral or otherwise enforcing claims, developing and advancing 
the services provided; 

(ii) negotiations with interested parties for the assignment of our company's claim 
against the client or for any other form of transfer of receivables, including the 
related execution, and further related negotiations with third parties, in particular 
informing the providers of related collateral, etc.; 

(iii) handling any disputes, above all, for litigation or other matters. 
 

(d) Our legitimate interests. 
 
That is, in particular, a situation where there is a contractual/customer relationship 
between you and our company. 
 

II.2.2. Processing of personal data with your consent 
 

Generally, we may process your data in situations where you voluntarily consent to us 
processing your personal data. Based on your consent, our company processes your personal 
data for the following purposes: 

 
(a) offering you work opportunities or otherwise contacting you in this context. 
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II.3. Extent of the processing of personal data 
 
Our company processes your personal data to the extent necessary to fulfil the above purposes. We 
process contact data (contact addresses, telephone numbers, email, and fax addresses, or other 
similar contact data) and identification data (first name, surname, date of birth, residential address, 
type, number, and validity of the identity card; in the case of a client of a natural person - entrepreneur, 
also the ID number and VAT number) and CCTV footage. 
 
II.4. Manner of the processing of personal data 
 
The manner in which our company processes your personal data includes manual and automated 
processing in our company information systems and in physical form. 
 
Your personal data is processed primarily by our employees and, to the extent necessary, by third 
parties. Prior to forwarding your personal data to a third party, we will always enter into a written 
agreement with that party which contains the same guarantees for the processing of personal data as 
our company itself complies with per its legal obligations. 
 
II.5. Recipients of personal data 
 
Your personal data is disclosed, in particular, to our company employees in connection with the 
performance of their work duties that require the handling of client personal data, but only to the extent 
necessary in each case and in compliance with all security measures. 
 
In addition, your data is forwarded to third parties involved in the processing of personal data or may 
be disclosed to them for other reasons in accordance with the law. 
 
The forwarding occurs mainly towards: 
 

(a) our law firm; 
 
(b) providers of consulting services; and 
 
(c) processors providing us with server, web, cloud, and IT services. 

 
Prior to forwarding your personal data to a third party, we will always enter into a written agreement 
with that party that governs the processing of your personal data so that it contains the same 
guarantees for the processing of your personal data that our company itself complies with per its legal 
obligations. 
 
II.6. Forwarding personal data abroad 
 
Your personal data is processed in the Czech Republic and is not forwarded to countries outside the 
European Union. 
 
II.7. Duration of the processing of personal data 
 
Personal data is processed by our company only for the period necessary. We regularly assess 
whether there is still a need to process specific personal data mandated for a definite purpose. If we 
determine that it is not vital for any of the purposes for which it was processed, we erase the data. 
However, internally, we have already assessed the usual duration of the utility of personal data 
concerning definite purposes of processing personal data, at the end of which we evaluate the need to 
process the relevant personal data for that purpose attentively. In this context, it also applies that 
personal data is processed for: 

 
(a) the performance of the contract: the data is processed for the duration of the contractual 
relationship with the client. Additionally, the relevant personal data are typically used for ten 
years, except for extended processing based on generally binding legal regulations; 
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(b) the employment offer: the data is processed for one year from the end of the recruitment 
procedure; 
 
(c) the protection of rights and legally protected interests by CCTV footage; furthermore, the 
relevant personal data is typically used for thirty days. 
 

II.8. Right to withdraw consent 
 
In this document, we have clarified reasons we need your personal data and that we may only process 
it for specific purposes with your consent. You are not obliged to consent to the processing of your 
personal data by our company, and you are entitled to withdraw your consent. We wish to reiterate we 
are also entitled to process specific personal data for definite purposes without your consent. If you 
withdraw your consent in this case, we will cease processing the relevant personal data for the 
purposes mandating the appropriate consent but we may be entitled or even obliged to continue to 
process the same personal data for other purposes. 
 
Should you wish to withdraw your consent to the processing of your personal data, please approach 
us at our registered office at Mírová 63, 403 32 Povrly or by email at [gdpr@pci.cz]. 
 
II.9. Sources of personal data 
 
We obtain the personal data mainly: 
 

(a) from clients themselves; 
 
(b) from publicly available sources (public registers, records, or lists); 
 
(c) from potential candidates for work; 
 
(d) from our activities by processing and evaluating other personal data of clients; 
 
(e) from CCTV footage. 

 
II.10. Your rights concerning the processing of your personal data 
 

You can exercise all your rights at our registered office at Mírová 63, 403 32 Povrly or by email 
[gdpr@pci.cz] provided you can also submit a complaint to the supervisory authority, which is 
the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz). 
 
II.10.1. The right to access means that you can ask us at any time to confirm whether or not 
the personal data concerning you are being processed and, if so, for what purposes, to what 
extent, to whom they are disclosed, how long we will process them, whether you have the right 
to rectification, erasure, restriction of processing, or to object, where we obtained the personal 
data and whether the processing of your personal data results in automated decision-making, 
including possible profiling. You also have the right to obtain a copy of your personal data, the 
first provision of which is free of charge, but we may require reasonable reimbursement of 
administrative costs for further procurement. 
 
II.10.2. The right to rectification means that you can ask us to correct or complete your 
personal data at any time if it is inaccurate or incomplete. 
 
II.10.3. The right to erasure means that we must erase your personal data if (i) it is no longer 
necessary for the purposes which it was collected or otherwise processed for, (ii) the 
processing is unlawful, (iii) you object to the processing, and there are no overriding legitimate 
grounds for the processing, or (iv) we are required to do so by law. 
 
II.10.4. The right to restrict the processing means that until we have resolved any disputed 
issues regarding the processing of your personal data, we must limit the processing of your 
personal data so that we can only store it and, where appropriate, use it to determine, exercise 
or defend legal claims. 
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II.10.5. The right to object means that you can object to the processing of your personal data 
that we process for direct marketing purposes or on the grounds of legitimate interest. If you 
object to processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be 
processed for these purposes. 
 

 

III. 

Final Provisions 

III.1. This document is issued indefinitely and shall take effect on 3 November 2020. 

III.2. We may amend this document at any time by issuing a new complete version; the current version 
is published on our website, and in addition, it is available at our registered office. 

III.3. If not otherwise expressly stated, all information provided herein also relates to the processing of 
personal data of potential clients, i.e., persons with whom we have not yet established a contractual 
relationship but with whom we are already in contact. To the extent applicable, the above information 
also applies to the processing of personal data of other persons with whom our company is in direct 
contact, even if we do not have a contractual relationship with them (e.g., representatives of legal 
entities). 


