
Binding Corporate Rules (BCR)

Ochrana vašich
osobných údajov
v Continentali 

Dostupnosť BCR
Kompletné BCR si môžete vyžiadať e-mailom: 
dataprotection@conti.de, alebo interne cez C.INSIDE > Corporation >
Continental Rules.

Otázky
V prípade otázok sa obráťte na centrálny tím ochrany údajov na 
adrese: dataprotection@conti.de.

Continental, akciová spoločnosť
Ochrana údajov
P.O. Box 1 69, 30001 Hannover, Nemecko
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Nemecko
Tel.: +49 511 938 - 01, fax: +49 511 938 - 81770
mailservice@conti.de
www.continental-corporation.com

Právne pokyny
Obsah tejto publikácie nie je právne záväzný a slúži len na
 informovanie. Obchodné značky uvedené v tejto publikácii sú
 vlastníctvom spoločnosti Continental AG a/alebo jej partnerov.
Copyright © 2015 Continental AG. Všetky práva vyhradené.
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BCR ...
… sú zmluvným záväzkom, v ktorom všetky spoločnosti

 koncernu potvrdzujú dodržanie koncernovej smernice na
ochranu osobných údajov a zodpovedne realizujú plnenie
tejto smernice.

… predstavujú rámec na jednotné štandardy ochrany údajov
pre celý koncern.

… sa vzťahujú na dátový transfer osobných údajov medzi
všetkými spoločnosťami koncernu po celom svete a sú
 základnými internými pravidlami na spracovanie vašich
osobných údajov.

… sú platné pre všetkých zamestnancov, a preto ich musia
dodržiavať všetci zamestnanci.

… musia sa s nimi oboznámiť všetci zamestnanci prostred-
níctvom školení, pracovných zmlúv atď. Toto zabezpečia
jednotlivé spoločnosti koncernu.

Upozornenie: V prípade, že niektorá zo spoločností koncernu
neuzná BCR, nie je viac možná výmena osobných údajov na
základe BCR. Vtedy sa stávajú nevyhnutnými dohody na
 základe individuálnych zmlúv.
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Ochrana vašich
osobných údajov
Na splnenie zmluvných záväzkov aj právnych predpisov je
nevyhnutné, aby sme spracovali osobné údaje našich zákazní-
kov, dodávateľov, zamestnancov, akcionárov i našich obchod-
ných partnerov. V tejto súvislosti je pre všetky spoločnosti
koncernu Continental ochrana vašich osobných údajov po
celom svete mimoriadne dôležitá.

Na základe zákonných predpisov sú BCR globálnou,
 jednotnou a internou smernicou na ochranu dát, ktorá
 upravuje bezpečnosť vašich údajov v celom koncerne.

Existujúce zákonné predpisy ostávajú zo strany BCR
 nedotknuté a majú v každom prípade prednosť.

Vaše práva
V závislosti od špecifík zákonodarstva* určitej krajiny máte
vzhľadom na vaše osobné údaje určité nezadateľné práva.

K tomu patrí:

Informovanie – o údajoch, ich pôvode a účele ich
 spracovania

Oprava – pri nesprávnosti, neúplnosti a neodbornom
spracovaní

Zablokovanie – v prípade nejasnej situácie 

Vymazanie – v dôsledku zbytočného alebo
 neprípustného spracovania

Protest – v prípade spracovania na reklamu, prieskum
trhu alebo verejnej mienky a z dôvodu relevantného pre
ochranu súkromia

Uplatňovanie práv – Dotknuté osoby nesmú byť v
prípade uplatňovania svojich práv v nijakom prípade
znevýhodnené

Presadenie BCR 
v koncerne 
Presadenie definovaných predpisov sprevádza a dohliada naň
splnomocnenec na údaje koncernu, ďalej jeho centrálny tím
ochrany dát, ako aj miestni koordinátori ochrany údajov.

Kvôli zabezpečeniu implementácie sa realizujú nasledujúce
opatrenia: 

> školiace a informačné podujatia 
> audity ochrany údajov
> porady k spracovaniu dát, atď. 

Adekvátne bezpečnostné opatrenia, napríklad pre počítače,
siete, respektíve pre komunikačné kanály, ako aj aplikácie až
po prístup k areálu závodu, majú ochraňovať vaše údaje pred
neoprávneným prístupom, odosielaním, zmenou a vymaza-
ním. Odborníci, napríklad z oblastí bezpečnosti informácií a
bezpečnosti koncernu, zabezpečujú v Continentali aktuálny
stav techniky.

Výlučne zamestnanci, ktorí sa zaviazali k dodržiavaniu
ochrany údajov, sú z obchodných dôvodov oprávnení
s osobnými údajmi zaobchádzať, spracovať ich alebo
využívať!

* Kompletný prehľad všetkých práv nájdete v zákonných predpisoch
 aplikovateľných na váš prípad.

Binding Corporate Rules (BCR) Binding Corporate Rules (BCR) Binding Corporate Rules (BCR)


