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Společnost C&A a její přidružené subjekty, které jsou součástí maloobchodního segmentu
skupiny COFRA nacházející se ve švýcarském Zugu (dále jako „C&A“, „my“, „náš“, včetně
všech mluvnických tvarů těchto výrazů), shromažďují a zpracovávají osobní údaje týkající
se subjektů údajů (fyzických osob), kterými jsou zákazníci nebo návštěvníci společnosti
C&A (online / offline), další třetí strany jako smluvní partneři nebo dodavatelé a jejich
zaměstnanci, a dále osoby, které mají v úmyslu začít pracovat, pracují nebo pracovaly pro
společnost C&A jako řádní zaměstnanci, přechodní zaměstnanci nebo externí zaměstnanci,
a v případě potřeby společnosti C&A jejich rodinní příslušníci (dále jako „já“, „vy“, včetně
všech mluvnických tvarů těchto výrazů).
Společnost C&A respektuje vaše soukromí. Z toho důvodu zavedla vysoký standard
ochrany osobních údajů, který splňuje požadavky příslušných právních předpisů.
Společnost C&A shromažďuje, uchovává, zpracovává a předává vaše osobní údaje pouze
na dostatečném právním základě. Vaše údaje zpracováváme a předáváme z důvodu
oprávněného zájmu, který byl věrohodně prokázán, a zpracování a předávání je umožněno
po přihlédnutí ke všem zájmům. Vaše údaje používáme pouze způsoby, které lze přiměřeně
očekávat, a nikoli způsobem, který byste mohli shledat intruzivním, nebo který by vám mohl
způsobit škodu.
Upozorňujeme, že zpracovávání kategorií údajů pro konkrétní účely, jak je uvedeno výše,
je založeno na jednom z uvedených účelů (v závislosti na konkrétní kategorii údajů a
příslušném dílčím účelu) a nikoli na všech právních základech současně.
Cílem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti C&A je informovat vás o
zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti C&A. Společnost C&A vás vybízí,
abyste si toto Prohlášení přečetli a seznámili se s jeho obsahem.
V některých případech (např. Central Marketing Purposes – účely centrálního marketingu,
C&A Online) je odpovědným správcem údajů pro společnost C&A Europe jeden z
přidružených subjektů společnosti C&A. Tyto informace naleznete v příslušných pravidlech
ochrany osobních údajů. Případná zvláštní pravidla ochrany osobních údajů mají vždy
přednost.

1 Odpovědný správce údajů
Kontaktní údaje správce a manažera pro ochranu osobních údajů s ohledem na
zpracovávání osobních údajů všech subjektů jsou:
C&A Moda, s.r.o.
Řevnická 1, CZ-155 00 Praha 5
+420 257 111 080,
Našeho manažera pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené
adrese nebo na:
dataprotectioncz@canda.com

Rámec zpracovávání osobních údajů
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Společnost C&A může zpracovávat následující kategorie údajů v závislosti na vašem vztahu
se subjektem C&A.


Jste-li uchazečem o zaměstnání u společnosti C&A, informace o našem
zpracovávání osobních údajů naleznete v PŘÍLOZE – UCHAZEČ.
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Jste-li zaměstnancem nebo přechodným zaměstnancem, informace o našem
zpracovávání osobních údajů naleznete v PŘÍLOZE – ZAMĚSTNANEC.



Jste-li externí (nezávislý) pracovník, řiďte se prosím pokyny v PŘÍLOZE –
NEZÁVISLÝ PRACOVNÍK.



Jste-li penzista, informace, které se vás týkají, naleznete v PŘÍLOZE – PENZISTA.



Jste-li zákazníkem společnosti C&A, přečtěte si prosím pokyny v PŘÍLOZE –
ZÁKAZNÍK.



Jste-li třetí strana ve vztahu se společností C&A, řiďte se prosím pokyny v PŘÍLOZE
– PARTNER.

Vaše práva

Jste-li subjektem údajů (fyzickou osobou), máte vůči společnosti C&A právo na přístup ke
svým osobním údajům v souladu s článkem 15 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, právo na opravu v souladu s článkem 16 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, právo na výmaz v souladu s článkem 17 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů a právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů. Dále máte v souladu s článkem 20 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů právo na přenositelnost údajů (přístup k údajům ve strojově čitelném formátu) v
případě údajů, které jsou uchovávány na základě souhlasu nebo smlouvy. Kromě toho
existuje možnost kontaktovat regulační orgán odpovědný za společnost C&A. Kontaktní
údaje orgánu odpovědného za subjekt C&A, který je výše uveden jako odpovědný správce
údajů, jsou:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
posta@uoou.cz, +420 234 665 111

V souladu s článkem 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo vznést
námitku a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. To se vztahuje i na souhlasy, které byly
uděleny ještě před datem, kdy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupilo v
platnost. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů v době před
odvoláním tohoto souhlasu.
Jsou-li vaše údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, jak je uvedeno výše,
máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vůči zpracovávání vašich
osobních údajů kdykoli vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracovávání
vašich osobních údajů pro marketingové účely bez uvedení důvodu. Pokud se na
danou situaci vztahují jiné účely, nebudeme již na tomto právním základě osobní údaje
zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které budou
mít přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody vznesení či
obhajování právních nároků. Vaše námitka nebude mít vliv na uchovávání ani
zpracovávání na jiných právních základech.
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