Závazná korporátní pravidla společnosti Hewlett Packard Enterprise

Práva v rámci závazných korporátních
pravidel
1 Text oznámení o právech v rámci závazných korporátních
pravidel
****************************************************************************************************

1.1

Přehled

Informace o tom, jak skupina HPE zpracovává osobní údaje, jsou uvedeny v Prohlášení HPE
o ochraně soukromých údajů nebo v oznámeních poskytovaných v době shromažďování
údajů při příjmu do zaměstnání (v případě zaměstnanců). Toto oznámení obsahuje další
informace o závazcích HPE ve vztahu k převodu osobních údajů a k právům jednotlivců v
rámci jejích závazných korporátních pravidel.

1.2

Co jsou závazná korporátní pravidla HPE?

Závazná korporátní pravidla HPE pro správce a závazná korporátní pravidla HPE pro
zpracovatele představují rámce pro dodržování korporátních zásad pro zpracování
soukromých údajů, které umožňují mezinárodní převod osobních údajů mimo EHP a
Švýcarsko, v souladu s evropskými zákony na ochranu údajů. Závazná korporátní pravidla
tvoří závazná smlouva, kterou podepsala skupina HPE, společně s pracovními procesy,
zásadami (včetně Globálních zásad ochrany soukromí - hlavní verze), pokyny a školením.
Všichni zaměstnanci ve skupině HPE jsou po celou dobu trvání své pracovní smlouvy vázáni
závaznými korporátními pravidly, interními normami standardů obchodního jednání a různými
směrnicemi, standardy a specifikacemi HPE upravujícími zpracování osobních údajů.
Pokud místní zákony vyžadují vyšší standard ochrany údajů než závazná korporátní pravidla,
budou tyto místní zákony mít přednost před závaznými korporátními pravidly.
Společnosti HPE zpracovávají osobní údaje subjektů údajů z EU (např. naši budoucí,
současní a bývalí zaměstnanci, dočasní pracovníci/spolupracující osoby, subdodavatelé,
zákazníci a obchodní kontakty) za účelem řízení pracovní síly, obchodního provozu a
obchodních vztahů. Společnosti HPE vystupují jako správci těchto osobních údajů, protože
určují, kdy a jak se osobní údaje používají. Závazná korporátní pravidla HPE pro správce
umožňují převádět tyto osobní údaje za hranice dalším členům celosvětové skupiny, v souladu
se zákony na ochranu údajů platnými v Evropě, EHP, Švýcarsku a Velké Británii.
Společnosti HPE rovněž zpracovávají osobní údaje subjektů údajů z EU v rámci poskytování
služeb našim firemním klientům. V tomto případě funguje náš firemní klient jako správce a
HPE je zpracovatelem údajů, protože zpracováváme osobní údaje jménem firemního klienta
a v souladu s jeho pokyny. Pro určité služby mohou být závazná korporátní pravidla HPE pro
zpracovatele používána našimi firemními klienty k zajištění toho, aby všechny převody a
veškerá zpracování jejich osobních údajů skupinou HPE na celém světě byly v souladu se
zákony na ochranu osobních údajů (pokud je to součástí smlouvy mezi HPE a firemním
klientem). Tyto závazky zahrnují povinnost skupiny HPE spolupracovat s našimi firemními
klienty, informovat je o případném porušení soukromí údajů nebo situacích, kdy HPE není
schopna dodržet závazná korporátní pravidla pro zpracovatele, a pomáhat jim při dodržování
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jejich závazků v rámci evropských zákonů na ochranu osobních údajů. Závazná korporátní
pravidla pro zpracovatele rovněž pomáhají firemním klientům zajistit adekvátní reakci v
případě, když uplatníte svá práva ve vztahu k osobním údajům v rámci příslušných zákonů na
ochranu osobních údajů.
Tyto rámce dodržování předpisů byly schváleny příslušnými dozorčími orgány EU a HPE je
implementuje a spravuje ve spolupráci s těmito dozorčími orgány. V rámci závazných
korporátních pravidel můžete uplatnit některá práva. Níže naleznete podrobnější informace o
těchto právech a o tom, jak je můžete uplatnit.
Definice termínů používaných v tomto oznámení jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu a
přístup k nim je zde.
Pokud potřebujete další informace o závazných korporátních pravidlech, včetně kopií
relevantního úplného textu pravidel nebo podrobnosti o právních závazcích subjektů HPE v
rámci závazných korporátních pravidel, nebo pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv,
kontaktujte kancelář pro ochranu soukromí HPE na níže uvedeném odkaze.
Kontaktujte nás
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1.3

Závazky HPE
1.3.1 Organizace kanceláře pro ochranu soukromí HPE
Kancelář pro ochranu soukromí dohlíží nad dodržováním programu ochrany soukromých
údajů. Kancelář pro ochranu soukromí odpovídá za zajištění dodržování zásad na
ochranu soukromí HPE, včetně závazných korporátních pravidel. Kancelář pro ochranu
soukromí má pravomoc vyšetřovat každé nedodržení závazných korporátních pravidel
společností HPE a na základě konzultací s relevantním dozorčím orgánem EU
rozhodnout o příslušném opatření, pokud je to nutné nebo vhodné.
Každá společnost HPE musí dodržovat rozhodnutí kanceláře pro ochranu soukromí,
pokud bude stanoveno, že nedodržuje závazná korporátní pravidla.
1.3.2 Školení
Každá společnost HPE musí zajistit poskytnutí příslušného školení na ochranu soukromí
a zajištění bezpečnosti, které kancelář pro ochranu soukromí a tým pro kybernetickou
bezpečnost HPE čas od času vytvoří.
1.3.3 Spolupráce
Všechny společnosti HPE musí spolupracovat se všemi subjekty údajů z EU, s firemními
klienty a s příslušným dozorčím orgánem EU na ověření dodržování závazných
korporátních pravidel skupinou HPE, odpovědět na všechny dotazy nebo reagovat na
stížnosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu se závaznými korporátními
pravidly.
1.3.4 Oznámení o porušení bezpečnosti a soukromí údajů
Každá společnost HPE, která zpracovává osobní údaje z EU, musí zavést vhodná
technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů z EU proti porušení
soukromí osobních údajů. Společnost HPE musí také brát v úvahu příslušné zákony na
ochranu údajů, které platí pro firemní klienty, a všechna opatření uvedená ve smlouvě o
poskytování služeb uzavřené s těmito firemními klienty.
Pokud dojde porušení pravidel či povinností ve vztahu k osobním údajům, musí příslušná
společnost HPE dodržovat proces řízení bezpečnostních incidentů HPE. V případě
osobních údajů z EU to zahrnuje požadavky, na základě kterých společnosti HPE musí:
(i)
vést dokumentaci o porušení soukromí osobních údajů;
(ii)
pokud společnost HPE vystupuje jako správce údajů, oznámit
subjektům údajů z EU porušení soukromí osobních údajů, pokud toto
porušení pravděpodobně představuje vysoké riziko pro subjekty údajů
z EU;
(iii)
pokud společnost HPE vystupuje jako správce údajů, oznámit porušení
soukromí údajů příslušnému dozorčímu orgánu EU; v případě potřeby
s tímto úkolem pomůže kancelář pro ochranu soukromí; a
(iv)
pokud je firemní klient správcem údajů a HPE vystupuje jako
zpracovatel údajů, informovat bez zbytečného odkladu firemního
klienta, namísto informování subjektů údajů z EU a dozorčích orgánů
EU,
a to vše způsobem, který splňuje příslušné zákony na ochranu osobních údajů.
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Pokud vystupují jako zpracovatel údajů, musí společnosti HPE pomoci firemnímu klientovi
při plnění všech inherentních a výchozích závazků týkajících se bezpečnosti a ochrany
soukromí, porušení pravidel či povinností ve vztahu k osobním údajům a vyhodnocení
dopadu na ochranu údajů (jak stanoví příslušné zákony na ochranu osobních údajů) a
vezme přitom v úvahu charakter zpracování a informace dostupné relevantní společnosti
HPE.
1.3.5 Zásady ochrany soukromí
Všechny společnosti HPE dodržují zásady ochrany údajů z EU a to jak v roli správce, tak
v roli zpracovatele údajů. Tyto zásady jsou uvedeny v našich Globálních zásadách
ochrany osobních údajů (hlavní verze).
Jako správce údajů:
•

Společnosti HPE mohou sdělit Vaše osobní údaje třetím stranám, například
poskytovatelům služeb a dodavatelům, kteří podporují poskytování našich
služeb v oblasti podpory zákazníků a marketingu, a společnostem zajišťujícím
zaměstnanecké benefity. Další informace o tom, s kým společnosti HPE sdílejí
Vaše osobní údaje, obsahuje naše Prohlášení o ochraně osobních údajů online
nebo další oznámení poskytovaná v okamžiku shromažďování osobních údaj
při příjmu do zaměstnání (v případě zaměstnanců).

•

Dodavatelé a poskytovatelé služeb musí smluvně udržovat v tajnosti a
zabezpečit informace, které zpracovávají jménem HPE, a nesmí je používat k
žádným jiným účelům než k výkonu služeb poskytovaných HPE.

•

Společnost HPE přijme pro zpracování osobních údajů z EU zpracovatele
údajů pouze v případě, že (i) tak může učinit v souladu s příslušnými zásadami
HPE a (ii) zajistí podpis písemné smlouvy, která je uznána jako platná podle
příslušných zákonů na ochranu osobních údajů a která obsahuje povinná
ustanovení uvedená v článku 28 GDPR.

•

Pokud mají třetí strany sídlo v některé zemi mimo EHP, Švýcarsko (nebo
Velkou Británii po jejím odchodu z EU), která nepatří mezi země, které
Evropská komise prohlásila za země nabízející adekvátní úroveň ochrany
podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů, společnosti HPE zajistí,
aby všechny osobní údaje z EU byly převáděny pouze v souladu s příslušnými
zákony na ochranu osobních údajů a byly dostatečně chráněny vhodnými
bezpečnostními opatřeními, např. používáním modelových smluv schválených
Komisí nebo jinými opatřeními nebo výjimkami, jak je relevantní v konkrétním
případě.

Jako zpracovatelé údajů budou společnosti HPE pomáhat relevantnímu firemnímu
klientovi při plnění platných zásad na ochranu evropských údajů.
Jako zpracovatelé údajů společnosti HPE ve vztahu k relevantním zásadám ochrany
soukromí zajistí také:
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Omezení účelu
• S firemním klientem musí být podepsána smlouva o poskytování služeb, která
obsahuje ustanovení o zpracování osobních údajů z EU.
•

•

Společnosti HPE smějí osobní údaje z EU zpracovávat pouze za účelem
poskytování služeb HPE a v souladu s:
o podmínkami příslušné smlouvy o poskytování služeb, včetně těch,
které se týkají bezpečnosti a důvěrnosti údajů;
o veškerými dalšími dokumentovanými pokyny ke zpracování
poskytnutými firemním klientem;
o všemi platnými zásadami na ochranu soukromí a dalšími platnými
zásadami, normami a postupy obsaženými v závazných korporátních
pravidlech pro zpracovatele; a
o všemi platnými místními zákony na ochranu údajů a soukromí, a
pokud místní zákon vyžaduje vyšší standard ochrany údajů než
závazná korporátní pravidla pro zpracovatele, místní zákon má
přednost před závaznými korporátními pravidly.
Pokud společnost HPE není schopna dodržovat z jakéhokoli důvodu podmínky
zpracování (včetně právních požadavků, které ovlivňují její závazky v
souvislosti se smlouvou o poskytování služeb), bude o tom informovat Kancelář
pro ochranu soukromí HPE, Hewlett-Packard The Hague B.V., firemního
klienta a, pokud je to vhodné, dozorčí orgán EU kompetentní pro firemního
klienta a francouzský úřad pro ochranu soukromých údajů (CNIL).

Výmaz nebo zničení osobních údajů při ukončení zpracování
•

•

Při ukončení zpracování osobních údajů z EU nebo ukončení smlouvy o
poskytování služeb budou společnosti HPE dodržovat pokyny firemního klienta
ohledně vrácení, odstranění nebo zničení všech kopií osobních údajů z EU a
potvrdí, že tak učinily.
Pokud společnost HPE musí ze zákona některé osobní údaje z EU uchovat,
musí je udržovat v utajení a zavést vhodná ochranná opatření na jejich
ochranu.

Kvalita údajů
•

Společnosti HPE musí aktualizovat, opravit nebo odstranit osobní údaje z EU
v souladu s pokyny firemního klienta v rozsahu, ve kterém firemní klient k
příslušným osobním údajům nemůže přistoupit sám, a pokud je to vhodné
podle charakteru zpracování, informovat všechny ostatní společnosti HPE
nebo třetí strany, kterým byly osobní údaje z EU sděleny, že tak bylo učiněno.
Pokud to firemní klient vyžaduje, v rozsahu přiměřeně možném a v rámci
přiměřené časové lhůty zavedou společnosti HPE opatření k odstranění nebo
anonymizaci osobních údajů z EU, pokud zákazník rozhodne, že identifikace
subjektů údajů z EU již není nutná, a pokud je to vhodné podle charakteru
zpracování, informuje všechny ostatní společnosti HPE nebo třetí strany,
kterým byly osobní údaje z EU sděleny, že tak bylo učiněno.

Uchovávání údajů
• Společnosti HPE uchovají osobní údaje z EU po dobu trvání smlouvy o
poskytování služeb s firemním klientem, pokud nebudou firemním klientem
nebo na základě jiných písemných pokynů instruovány jinak.
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Odpovědnost
• Aby prokázaly shodu se závaznými korporátními pravidly pro zpracovatele a
příslušnými zákony na ochranu osobních údajů, musí společnosti HPE (i) vést
dokumentaci o zpracování osobních údajů z EU, která může být na žádost
poskytnuta dozorčímu orgánu EU; a (ii) jmenovat Pověřence pro ochranu
osobních údajů, pokud se na situaci vztahuje GDPR a pokud to GDPR
vyžaduje.
Dílčí zpracování
• Dílčí zpracování v rámci skupiny HPE
Společnosti HPE nepřevedou ani nedovolí jiné společnosti HPE přístup k osobním
údajům z EU nebo k jejich zpracování, pokud tato společnost nepodepsala závazná
korporátní pravidla pro zpracovatele a nemá k tomu souhlas firemního klienta.
• Dílčí zpracování mimo skupinu HPE
Společnosti HPE nepřevedou osobní údaje z EU dílčímu zpracovateli – třetí straně –,
pokud k tomu nemají souhlas firemního klienta. Také uzavřou písemnou smlouvu s
dílčím zpracovatelem, která bude obsahovat závazky v podstatě shodné s relevantními
závazky obsaženými ve smlouvě o poskytování služeb a konkrétní požadavky
závazných korporátních pravidel pro zpracovatele, a zajistí dostatečnou ochranu
všech osobních údajů z EU převedených do jiných zemí v souladu s příslušnými
zákony na ochranu osobních údajů.
• Jmenování náhradních dílčích zpracovatelů
Pokud společnost HPE jmenuje nového nebo náhradního dílčího zpracovatele, a to
buď společnost HPE, nebo třetí stranu, firemní klient o tom bude informován a bude
mít deset pracovních dnů na to, aby proti této změně vznesl námitky. Pokud námitka
firemního klienta nemůže být vyřešena, klient může buď zastavit převod nebo
zpracovávání, nebo ukončit smlouvu o poskytování služeb.
• Odpovědnost za jednání či nejednání dílčích zpracovatelů
Společnosti HPE nesou odpovědnost za jednání a nejednání dílčích zpracovatelů,
které v konečném důsledku povede k porušení závazných korporátních pravidel pro
zpracovatele.
1.3.6 Dodržování práv subjektů údajů z EU
Jako správci údajů musí společnosti HPE reagovat na všechny platné žádosti subjektů
údajů z EU o uplatnění jejich práv na přístup k jejich osobním údajům z EU za účelem
jejich oprav nebo omezení jejich rozsahu či námitky proti některým způsobům zpracování
osobních údajů z EU. Každá společnost HPE musí také zajistit, že nepřijme žádné
rozhodnutí založené výhradně na základě automatického zpracování osobních údajů z
EU, včetně profilování, které s sebou nese právní důsledky nebo podobné významné
účinky, pokud to není povoleno v souladu s bezpečnostními opatřeními podle příslušných
zákonů na ochranu osobních údajů a po poradě s kanceláří na ochranu soukromí.
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Pokud společnost HPE jedná jako zpracovatel údajů, oznámí firemnímu klientovi, pokud
obdrží požadavek od subjektu údajů z EU, a bude spolupracovat a poskytne součinnost
firemnímu klientovi na pomoc při plnění jeho závazků podle příslušných zákonů na
ochranu osobních údajů.
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1.4

Zpracování stížností a prosazování závazných korporátních pravidel
Tato část stanoví postupy podání stížnosti HPE a procesy, které budou společnosti HPE
dodržovat při zpracování Vaší stížnosti.
Skupina HPE zavedla proces podávání a řešení stížností, jehož účelem je používání
konzistentních postupů zpracování incidentů od identifikace až po řešení. Za řešení
stížností odpovídá kancelář pro ochranu soukromí HPE.
•

Pokud jste subjekt údajů z EU a domníváte se, že společnost HPE zpracovává Vaše
osobní údaje jako zpracovatel údajů, velice Vám doporučujeme, abyste nejprve
kontaktovali příslušného správce údajů (obvykle firemní klient). Pokud od Vás
obdržíme stížnost, jsme na základě smluv a závazných korporátních pravidel povinni
ji předat firemnímu klientovi (neboli správci údajů), pokud nás nepožádal, abychom
stížnost zpracovali, nebo pokud přestal existovat, přičemž v tomto případě bude
kancelář HPE pro ochranu soukromí spolupracovat s Hewlett-Packard the Hague BV
na řešení stížnosti.

•

Pokud jste subjektem údajů z EU a máte důvod se domnívat, že společnost HPE
nedodržela závazná korporátní pravidla, můžete stížnost podat přímo skupině HPE.

•

Pokud chcete podat stížnost přímo skupině HPE, kontaktujte Kancelář pro ochranu
soukromí HPE pomocí formuláře pro zpětnou vazbu ohledně ochrany soukromí a buď
sdělte obsah své stížnosti, nebo požádejte, aby Vás Kancelář pro ochranu soukromí
HPE kontaktovala telefonicky. Kancelář pro ochranu soukromí HPE poté kontaktuje
společnost HPE, která je vývozcem údajů (nebo Hewlett Packard the Hague B. V ve
vztahu k závazným korporátním pravidlům pro zpracovatele), ve snaze stížnost
bezodkladně vyřešit a v každém případě do jednoho měsíce od přijetí (tento termín
může být prodloužen o dva měsíce, pokud je žádost složitá a zahrnuje vysoký počet
operací, přičemž v takovém případě musí být o prodloužení informován subjekt údajů
z EU). Veškeré stížnosti budou vyšetřeny osobou s patřičnou úrovní nezávislosti.

•

Pokud bude stížnost oprávněná, příslušné společnosti HPE musí přijmout příslušná
nápravná opatření podle potřeby k řešení stížnosti a zajištění shody se závaznými
korporátními pravidly podle potřeby.

•

Stížnost můžete podat také dozorčímu orgánu EU v zemi, kde žijete nebo pracujete
nebo kde k údajnému porušení došlo, případně soudům v zemi, kde žijete nebo kde
má sídlo původní vývozce údajů (nebo v případě závazných korporátních pravidel pro
zpracovatele soudům v Nizozemsku, kde má sídlo Hewlett Packard the Hague BV).
To můžete učinit bez ohledu na to, zda jste stížnost nejprve podali nám, nebo ne.

•

Pokud působíme jako zpracovatel údajů, firemní klienti, kteří se domnívají, že byla
porušena naše závazná korporátní pravidla, mají právo usilovat o soudem nařízené
nápravné opatření nebo od nás požadovat finanční náhradu, včetně náhrady za
porušení závazných korporátních pravidel způsobené interními nebo externími dílčími
zpracovateli.
Pokud potřebujete další informace o závazných korporátních pravidlech, včetně kopií
úplného textu pravidel, nebo podrobností o právních závazcích subjektů HPE v rámci
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závazných korporátních pravidel, nebo pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv,
kontaktujte kancelář pro ochranu soukromí HPE na níže uvedeném odkazu formulář
pro zpětnou vazbu v oblasti ochrany soukromí.

Odpovědnost

1.5

Každá společnost HPE odpovídá za dodržování závazných korporátních pravidel.
Pokud si budete stěžovat, že jste utrpěli škodu (ať už majetkovou či nemajetkovou), původní
vývozce údajů (v případě závazných korporátních pravidel pro správce) nebo Hewlett-Packard
The Hague B. V (v případě závazných korporátních pravidel pro zpracovatele):
(i)

ponese vůči Vám odpovědnost za Vámi utrpěnou škodu v důsledku porušení
ochrany údajů, která vznikla na základě jeho vlastního jednání nebo
opomenutí;

(ii)

přijme potřebná opatření pro nápravu porušení ochrany údajů; a

uhradí Vám všechny škody, které jsou přímým výsledkem porušení ochrany
údajů, pokud nemůžeme prokázat, že dovozci údajů HPE a dílčí zpracovatelé
– třetí strany –
neodpovídají za událost, která způsobila škodu.
(iii)

Kromě toho, pokud jste se pokoušeli podniknout opatření vůči firemnímu klientovi (jako správci
údajů) a nebyli jste úspěšní, protože
tento subjekt není k nalezení, nebo přestal ze zákona existovat, nebo je
nesolventní; a
(ii)
můžete prokázat, že jste utrpěli škodu a doložit skutečnosti, které ukazují, že je to
pravděpodobně v důsledku relevantního porušení soukromí údajů,
Hewlett Packard The Hague BV Vám rovněž poskytne náhradu, pokud nemůže prokázat, že
příslušná společnost HPE za škodu nenese odpovědnost.
(i)

Vezměte laskavě na vědomí, že tato práva máte navíc k Vašemu právu podle národních
zákonů na ochranu údajů podat stížnost místnímu dozorčímu orgánu EU nebo podat žalobu
u místních soudů, což může zahrnovat podání žaloby proti Hewlett Packard The Hague B. V
za celou škodu.

1.6

Kolize právních norem

Pokud místní zákony mohou společnosti HPE zabránit v dodržování jejích závazků v rámci
těchto závazných korporátních pravidel nebo mají významný dopad na záruky poskytované
závaznými korporátními pravidly, Kancelář pro ochranu soukromí HPE záležitost oznámí
příslušnému dozorčímu orgánu EU (pokud jí to nezakazuje požadavek na ochranu soukromí)
podle potřeby k vyřešení případu ve spolupráci s příslušnými vládními orgány. To zahrnuje
všechny právně závazné žádosti o sdělení osobních údajů z EU orgánů prosazujících právo
nebo orgánů státní bezpečnosti.
Pokud to Kanceláři pro ochranu soukromí HPE nebude dovoleno, pokusí se získat oprávnění
tento zákaz zrušit, aby mohla poskytnout co nejvíce informací příslušnému dozorčímu orgánu
EU, a pokud o to bude požádána, poskytne informace prokazující, jaké kroky činí podle tohoto
článku (pokud to nezakazují požadavky na ochranu soukromí).
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Pokud není schopna zákonným způsobem záležitost oznámit dozorčímu orgánu EU,
každoročně bude publikovat všeobecné informace o těchto požadavcích obdržených
společnostmi HPE.
Každé sdělení orgánům prosazujícím zákon nebo orgánům státní bezpečnosti v reakci na
jejich žádost musí být v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.
Pokud společnost HPE jedná jako zpracovatel údajů a obdrží právně závazný požadavek o
zpřístupnění osobních údajů z EU od orgánu prosazujícího zákon nebo orgánu státní
bezpečnosti, musí tuto žádost vyhodnotit a pozastavit ji na přiměřenou dobu, aby mohla
informovat relevantní dozorčí orgán EU a firemního klienta (pokud jí to nezakazuje např.
trestní zákon).
Pokud tak společnost HPE nesmí učinit, pokusí se získat oprávnění zrušit zákaz sdělení a
poskytnout firemnímu klientovi a/nebo relevantnímu dozorčímu orgánu EU tolik informací,
kolik je možné.
Pokud společnost HPE zákonným způsobem takové oznámení podat nemůže, bude
každoročně publikovat obecné informace o právně závazných žádostech o soukromé údaje
obdržených HPE.
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****************************************************************************************************

1.7

Hlavní definice
Níže naleznete souhrnný seznam hlavních definic termínů používaných v tomto
oznámení a/nebo v závazných smlouvách podepsaných společnostmi ve skupině, které
jsou součástí závazných korporátních pravidel pro správce a závazných korporátních
pravidel pro zpracovatele HPE.
Příslušné
zákony na
ochranu
osobních údajů
Správce

jsou zákony chránící základní práva a svobody jednotlivců a
obzvláště jejich právo na soukromí s ohledem na zpracování
osobních údajů;
je subjekt (fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura
nebo jiný subjekt), který samostatně nebo společně s jinými
subjekty stanoví účely a způsoby zpracování osobních údajů;

Osobní údaje
zákazníků

jsou jakékoli osobní údaje, ve vztahu k nimž je zákazník (i)
správcem nebo (ii) zpracovatelem jménem správce, který schválil
ustanovení některé ze společností HPE dílčím zpracovatelem, a
které jsou zpracovávány společností HPE v roli zpracovatele nebo
dílčího zpracovatele za účelem poskytování služeb HPE.

Firemní klient

je firemní klient skupiny HPE;
V kontextu závazných korporátních pravidel pro zpracovatele se
obvykle jedná o společnost, která shromažďuje Vaše osobní
údaje;

Subjekt údajů z
EU

je jakýkoli subjekt údajů, k němuž se vztahují osobní údaje
zákazníka z EU

Evropský
hospodářský
prostor (EHP)

je zóna hospodářské spolupráce známá jako Evropský
hospodářský prostor a kolektivně země, které jsou součástí tohoto
prostoru 1;

Osobní údaje z
EU

jsou veškeré osobní údaje, které jsou nebo byly zpracovány
společností HPE a na které se vztahuje Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) nebo zákony na ochranu
osobních údajů EHP, Švýcarska nebo Velké Británie (poté, co
Velká Británie přestane být členským státem EU);

Dozorčí orgán
EU

je orgán s regulačními pravomocemi ve vztahu k ochraně
osobních údajů založený členským státem Evropské unie podle
nařízení GDPR;

GDPR

je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679;

HPE

je Hewlett Packard Enterprise Company s centrálou v Santa Clara,
Kalifornie, USA;

K září 2018 členské státy Evropské unie (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko,
Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie) plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

1
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Společnost HPE

je člen skupiny HPE, na kterou se vztahují závazná korporátní
pravidla pro správce nebo závazná korporátnípravidla pro
zpracovatele a která podepsala smlouvu v rámci skupiny
zavazující každý subjekt k dodržování závazných korporátních
pravidel;

Dovozce údajů
HPE

je společnost HPE se sídlem ve třetí zemi mimo EU, EHP nebo
Švýcarsko a Velkou Británii (po odchodu Velké Británie z EU),
která zpracovává osobní údaje z EU obdržené přímo od „klienta –
vývozce údajů“ nebo „HPE zpracovatele - vývozce údajů“ nebo od
jiné společnosti HPE;

Skupina HPE

Osobní údaje
HPE
Zásady ochrany
osobních údajů
HPE

HPE
zpracovatelvývozce údajů

Služby HPE
Osobní údaje

Porušení
soukromí
osobních údajů
Zpracovat nebo
zpracování

je HPE a všechny její většinově vlastněné a kontrolované dceřiné
společnosti bez ohledu na jurisdikci jejich sídla nebo výkonu jejich
činnosti,
jejichž
seznam
je
dostupný
na https://www.hpe.com/us/en/ww-office-locations.html)
jsou veškeré osobní údaje, ve vztahu k nimž je společnost HPE
správcem;
jsou všechny zásady HPE, provozní postupy, směrnice a školení
zaměstnanců ve vztahu k ochraně osobních údajů, soukromí a
bezpečnosti vydané buď HPE s globální platností a přijaté a
publikované HPE v rámci jejích globálních zásad nebo vydané
společností HPE za účelem dodržení požadavků místních zákonů
nebo smlouvy o poskytování služeb;
je HPE společnost z EU, EHP nebo Švýcarska nebo Velké Británie
(po vystoupení Velké Británie z EU), která souhlasí, že převede
osobní údaje z EU jménem zákazníka z EU, EHP, Švýcarska nebo
Velké Británie (po vystoupení Velké Británie z EU) do třetí země
mimo EU, EHP, Švýcarsko nebo Velkou Británii (po vystoupení
Velké Británie z EU);
jsou všechny produkty nebo služby informačních technologií
prodávané společností HPE firemnímu klientovi;
jsou všechny informace týkající se identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je
osoba, kterou lze identifikovat (přímo nebo nepřímo), obzvláště
pomocí identifikátoru, např. jména, identifikačního čísla, údajů o
místě, online identifikátoru nebo jednoho či více faktorů
specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby,
včetně citlivých osobních údajů, a další údaje považované za
osobní údaje podle příslušných zákonů na ochranu údajů.
je porušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo
nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě nebo neschválenému
odtajnění nebo přístupu k osobním údajům zákazníků jako
subjektů údajů;
znamená jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které
jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů,
jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání,
uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání,
konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo
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jakékoli jiné zpřístupnění, srovnávání, kombinování, jakož
i omezení, výmaz nebo likvidace;
Zpracovatel

Smlouva o
poskytování
služeb

je subjekt (fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jakýkoli jiný subjekt), který zpracovává osobní
údaje jménem správce nebo na základě pokynů správce;
je jakákoli písemná smlouva mezi společností HPE a firemním
klientem služeb HPE, která aplikuje závazná korporátní pravidla
pro zpracovatele na zpracování a převod osobních údajů
zákazníků jako celku nebo jejich části v souvislosti s poskytováním
relevantních služeb HPE;

Dílčí zpracovatel

je společnost HPE platně ustanovená jako zpracovatel osobních
údajů zákazníků jako subjektů údajů;

Dílčí zpracovatel
- třetí strana

je jakákoli třetí strana najatá HPE na pomoc při poskytování služeb
HPE, která bude zpracovávat osobní údaje.
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