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Prohlášení o ochraně údajů 
 

Toto sdělení popisuje, jak organizace průmyslového sektoru, která zpracovává Vaše osobní údaje („my“), 

provádí toto zpracování jako výhradní zodpovědná osoba. Aby Vám byla usnadněna orientace, jsou 

podstatné části tohoto sdělení rozděleny podle okruhu příslušných osob. Abychom Vás mohli informovat o 

tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, přečtěte si prosím níže příslušné úseky týkající se Vás. 

 

Pro uživatele této platformy je relevantní obzvláště kapitola 1.7. 

 

Stav: 3.12.2018 
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1 Čí údaje zpracováváme a jakým způsobem? 

1.1 Členové, jejich pracovníci a členové orgánů 

V souvislosti s naší péčí o členy a jejich správou a zastoupením zájmů a informací našich členů 

zpracováváme několik osobních údajů od Vás jako člena (včetně bývalých členů) nebo jako pracovníků 

nebo členů orgánů (obzvláště jako jednatel, představenstvo nebo dozorčí rada) jednoho z našich členů. 

 

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme, je popsáno v tomto odstavci 1.1. Zároveň se můžete v oddílech 2 a 3 

níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se zpracováním Vašich 

osobních údajů. 

 

1.1.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

Údaje uvedené v Příloze 1 („Vaše údaje“) zpracováváme k následujícím účelům 

 

 Vedení seznamu členů a statistik; 

 Zastupování zájmů našich členů ve smyslu zákona o hospodářské komoře 1998 („WKG“); 

 Spolupůsobení na statistických záznamech a šetřeních; 

 Poradenství, informování a podpora našich členů v právních a (zahraničních) hospodářských 

záležitostech; 

 Podpora úřadů a členů udělením informací (obzvláště o dobách členství, vystavování potvrzení o 

absolvovaném vzdělání atd.); 

 Organizace informativních akcí a akcí týkajících se dalšího vzdělávání (včetně pozvánek, vedení 

seznamů účastníků a protokolů); 

 Poskytnutí informací formou našich Newsletterů a publikací k dispozici; 

 Reklama a práce s veřejností; 

 Záznam do databanky obchodních partnerů; 

 Poskytnutí služeb a výrobků nabízených na naší webové stránce, pokud provozujeme webovou 

stránku; 

 Ostatní činnosti v souvislosti se správou členů a zastupováním zájmů ve smyslu WKG a k tomu 

vydaných nařízení; 

 Plnění úkolů v souvislosti s výpočtem a vybíráním příspěvků a poplatků podle WKG; 

 Provádění voleb do hospodářské komory; 

 Plnění ostatních zákonných povinností, obzvláště podle WKG. 

 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány Hospodářskou komorou Rakouska nebo Zemskou komorou, 

jsou Vaše údaje doplňkově zpracovávány k následujícím účelům: 

 

 Podávání zpráv, odborných posudků a návrhů o požadavcích našich členů u úřadů a 

zákonodárných právnických osob; 

 Podpora hospodářství, obzvláště nabízením vzdělání a dalšího vzdělávání a poskytováním obecné, 

technické a podnikohospodářské podpory odpovídajícími zařízeními, obzvláště instituty pro 

podporu hospodářství (ve smyslu § 19 odst. 1 čísl. 4 WKG); 

 Vysílání zástupců do jiných právnických osob a míst; 

 Vysílání členů do zákonem zřízených sborů, úřadů a spolků; 

 Správa subvencí a pohledávek. 
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Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány odbornou organizací, jsou Vaše údaje doplňkově 

zpracovávány k následujícím účelům: 

 

 Podpora hospodářských, sociálních a humanitárních záležitostí členů, posílení společného ducha 

a image oboru; 

 Zajištění rovnosti příležitostí členů v hospodářské soutěži, obzvláště zabránění neoprávněného 

vykonávání živnosti; 

 Podpora spoluprací a společných aktivit, obzvláště zřizování výdělečných a hospodářských 

družstev a vývoj konceptů v daném oboru orientovaný na trh a budoucnost; 

 Projednávání a uzavírání kolektivních smluv; 

 Podpora veřejného a soukromého školství v zájmu členů, podpora vzdělávání a dalšího vzdělávání 

členů a jejich pracovníků a podpora profesního vzdělávání. 

 

Tyto údaje zjišťujeme v rámci Vašeho členství nebo v souvislosti s poskytováním služby u jednoho z našich 

členů buď tím, že nám sami dáte tyto údaje k dispozici (obzvláště komunikací přes e-mail nebo jiné 

komunikační prostředky) nebo tím, že je zjistíme, například v rámci poradenských rozhovorů, realizace 

akcí atd. Kromě toho získáváme komerční údaje z veřejných rejstříků a zdrojů. 

 

V případech, v nichž Vás o poskytnutí Vašich údajů prosíme, je toto zásadně dobrovolné. Ovšem různé 

procesy správy členů, zastupování zájmů a managementu informací a akcí a interní a externí komunikace 

v těchto záležitostech se zpožďují nebo dokonce znemožňují, pokud své osobní údaje neposkytnete. Bude-

li poskytnutí Vašich údajů v některých případech povinné ze zákona, zvlášť Vás na to upozorníme. 

1.1.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na následujícím základě: 

 

 Nutnost pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle WKG, podle čl. 6 

odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně údajů („GDPR“); 

 Náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, efektivně 

uspořádat naši správu členů a náš management informací a akcí a interní a externí komunikaci v 

těchto záležitostech; 

 V jednotlivých případech: Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a 

nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR). 

1.1.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 

 Organizace průmyslového sektoru; 

 Členové hospodářské komory; 

 Soudy a správní úřady; 

 Veřejnoprávní subjekty pro plnění svých úkolů (např. nositelé sociálního pojištění, zastoupení 

zájmů, obce); 

 Příslušníci právně-poradenských a podpůrných povolání (např. advokáti, notáři, auditoři); 

 Peněžní a úvěrové instituce k realizaci platebního styku; 

 Vybrané skupiny z hospodářské komory; 
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 Spolky a sdružení k ochraně hospodářských zájmů a řádu (např. Svaz na ochranu proti nekalé 

konkurenci); 

 Pracovní agentura (AMS) ke správě podpůrných opatření; 

 Všechny osoby zainteresované na členských údajích, s Vaším souhlasem, ledaže se jedná o již 

přípustným způsobem zveřejněné údaje nebo zasílání slouží k podpoře ekonomiky; 

 Ze zákona zřízené poradní sbory, úřady a spolky, do kterých jsou vysíláni členové, smluvní 

partneři, kteří jsou přizvání k poskytování výkonů; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 externí poskytovatelé služeb v oboru IT. 

1.1.4 Doba trvání uložení 

Vaše údaje uchováváme zásadně tak dlouho, jak trvají zákonné lhůty pro uschování nebo je uschování 

požadováno ke splnění našich zákonných úkolů, a kromě toho, dokud ještě neuplynuly garanční, záruční 

nebo promlčecí lhůty. 

 

1.2 Funkcionáři a pracovníci organizací průmyslového sektoru 

Aby mohly být obstarány úkoly správy funkcionářů a zastoupení zájmů našich členů, budeme zpracovávat 

mnoho Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší činností jako funkcionář nebo pracovník organizace 

průmyslového sektoru. Pokud jste vůči nám v pracovním poměru, platí pro Vás dodatečné prohlášení o 

ochraně údajů. 

 

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme, je popsáno v tomto odstavci 1.2. Zároveň se můžete v oddílech 2 a 3 

níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se zpracováním Vašich 

osobních údajů. 

1.2.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

Údaje uvedené v Příloze 2 („Vaše údaje“) zpracováváme k následujícím účelům: 

 

 Správa funkcionářů; 

 Představení funkcionářů a pracovníků na internetu a na intranetu přesahujícím oblast komory; 

 Ochrana zastoupení zájmů, péče o naše členy a poradenství a ostatní úkoly ve smyslu zákona o 

hospodářské komoře 1998 („WKG“); 

 Zúčtování kompenzace za náklady a funkci a náhrada výloh ve smyslu § 50 odst. 3 a 4 WKG; 

 Provádění voleb do hospodářské komory; 

 Organizace a realizace zasedání, včetně vypracování pozvánek, protokolů ze zasedání a seznamů 

účastníků; 

 Komunikace s Vámi; 

 Management akcí a 

 odesílání Newsletterů a publikací. 

 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány Hospodářskou komorou Rakouska nebo Zemskou komorou, 

jsou Vaše údaje doplňkově zpracovávány k následujícím účelům: 

 

 Schvalování rozpočtů a účetních uzávěrek odborných organizací a jejich finanční hospodaření. 
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Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány odbornou organizací, jsou Vaše údaje doplňkově 

zpracovávány k následujícím účelům: 

 

 Projednávání a uzavírání kolektivních smluv. 

 

Vaše údaje zjišťujeme v rámci Vaší činnosti jako funkcionář organizace průmyslového sektoru buď tím, že 

nám tyto údaje sami dáte k dispozici (obzvláště komunikací e-mailem nebo pomocí jiných moderních 

komunikačních prostředků), nebo tím, že je sami zjistíme, například v rámci zasedání nebo realizace akcí. 

Kromě toho získáváme komerční údaje z veřejných rejstříků a zdrojů. 

 

V případech, v nichž Vás o poskytnutí Vašich údajů prosíme, je toto zásadně dobrovolné. Ovšem různé 

procesy správy funkcionářů, zastupování zájmů a managementu informací a akcí a interní a externí 

komunikace v těchto záležitostech se zpožďují nebo dokonce znemožňují, pokud své osobní údaje 

neposkytnete. Bude-li poskytnutí Vašich údajů v některých případech povinné ze zákona, zvlášť Vás na to 

upozorníme. 

1.2.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na následujícím základě: 

 

 Nutnost pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle WKG, podle čl. 6 

odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně údajů („GDPR“) a 

 náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, efektivně 

uspořádat naši správu funkcionářů a náš management akcí a nabídku informací a interní a 

externí komunikaci v těchto záležitostech; 

 V jednotlivých případech: Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a GDPR). 

1.2.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 

 Organizace průmyslového sektoru; 

 Členové hospodářské komory; 

 Soudy a správní úřady; 

 Veřejnoprávní subjekty pro plnění svých úkolů (např. nositelé sociálního pojištění, zastoupení 

zájmů, obce); 

 Příslušníci právně-poradenských a podpůrných povolání (např. advokáti, notáři, auditoři); 

 Peněžní a úvěrové instituce k realizaci platebního styku; 

 Vybrané skupiny z hospodářské komory; 

 Spolky a sdružení k ochraně hospodářských zájmů a řádu (např. Svaz na ochranu proti nekalé 

konkurenci); 

 Všechny osoby zainteresované na údajích o funkcionářích (včetně členů); s Vaším souhlasem jako 

funkcionář, ledaže se jedná o již přípustným způsobem zveřejněné údaje nebo zasílání slouží k 

podpoře ekonomiky; 

 Smluvní partneři, kteří jsou přizváni k poskytování výkonů; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelé služeb v oboru IT. 
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1.2.4 Doba trvání uložení 

Vaše údaje uchováváme zásadně tak dlouho, jak trvají zákonné lhůty pro uschování nebo je uschování 

požadováno ke splnění našich zákonných úkolů, a kromě toho, dokud ještě neuplynuly garanční, záruční 

nebo promlčecí lhůty. 

 

1.3 Učni a osoby, které skládají mistrovské zkoušky nebo kvalifikační 

zkoušky 

Pokud se vzděláváte formou učňovského vzdělávání („učeň“) nebo byste chtěli složit nebo jste složili 

mistrovskou nebo kvalifikační zkoušku u jednoho z míst hospodářské komory provádějícího mistrovské 

zkoušky, budeme mnohé z Vašich osobních údajů zpracovávat, jak je zde popsáno. Místa pro učňovskou a 

mistrovskou zkoušku jsou zřizována u Zemských komor průmyslového sektoru. 

 

V tomto oddíle 1.3 Vás budeme informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme. Zároveň se můžete v 

oddílech 2 a 3 níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se 

zpracováním Vašich osobních údajů. 

1.3.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

Údaje uvedené v Příloze 3 („Vaše údaje“) zpracováváme k následujícím účelům: 

 

 K realizaci úkolů Zemských komor jako učňovských míst obzvláště podle § 19 zákona o profesním 

vzdělávání a jako míst pro mistrovskou zkoušku podle § 350 ff GewO 1994 a zákona o profesním 

vzdělávání; 

 Ke kontrole vhodnosti učňovských podniků ve věcném a osobním ohledu; 

 Ke kontrole a zaprotokolování učňovských smluv; 

 K poradenství učňů a učňovských podniků; 

 K realizaci závěrečných učňovských zkoušek a podpory pro učňovské podniky; 

 K realizaci mistrovských a kvalifikačních zkoušek; 

 K organizaci a realizaci přípravných kurzů. 

 

Vaše údaje jsou dány k dispozici buď přímo Vámi (obzvláště komunikací přes e-mail nebo jiné 

komunikační prostředky), nebo tyto údajem zjišťujeme sami, například v rámci poradenských pohovorů 

nebo realizace zkoušek nebo přípravných kurzů. 

 

V případech, v nichž Vás o poskytnutí Vašich údajů prosíme, je toto zásadně dobrovolné. Ovšem svou 

nabídku výkonů jako místa pro učňovskou, resp. kvalifikační zkoušku nemůžeme používat, nebo jen 

omezeně, pokud své údaje neposkytnete. Bude-li poskytnutí Vašich údajů v některých případech povinné 

ze zákona, zvlášť Vás na to upozorníme. 

1.3.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na následujícím základě: 

 

 Nutnost pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle zákona o profesním 

vzdělávání a živnostenského řádu, podle čl. 6 odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně údajů 

(„GDPR“); 
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 Náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, moci 

vykonávat efektivně naše úkoly jako místa pro učňovské a kvalifikační zkoušky; a 

 v jednotlivých případech: Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a GDPR). 

1.3.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 Organizace průmyslového sektoru; 

 Členové hospodářské komory; 

 Správní úřady (např. finanční úřad, pracovní agentury atd.); 

 Veřejnoprávní subjekty pro plnění svých úkolů (např. nositelé sociálního pojištění, zastoupení 

zájmů atd.); 

 Advokáti a auditoři; 

 Peněžní a úvěrové instituce k realizaci platebního styku; 

 Spolky a sdružení k ochraně hospodářských zájmů a řádu (např. Svaz na ochranu proti nekalé 

konkurenci); 

 Úřad pro registraci kmenových čísel v rámci jejich oprávnění podle zákona o E-Government; 

 Podporovatelé; 

 Soudy; 

 Kooperační partneři (např. poskytovatelé poradenských služeb); 

 Statistik AUSTRIA: 

 Odborné učňovské školy a školní rada; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelé služeb v oboru IT. 

1.3.4 Doba trvání uložení 

Vaše údaje uschováváme jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění našich zákonných povinností, obzvláště 

podle zákona o profesním vzdělávání a živnostenského řádu 1994, nebo je to požadováno k ukončení 

směrodatných garančních, záručních, promlčecích nebo jiných zákonných lhůt pro uschování nebo 

eventuálních právních sporů, u nichž jsou údaje požadovány jako důkaz. 

 

1.4 Zřizovatelé, zájemci a žurnalisti 

Pokud se nacházíte ve fázi založení podniku („zřizovatelé“) nebo, pomineme-li založení nebo vedení 

podniku, máte zájem na naší organizaci nebo naší nabídce informací a služeb nebo se účastníte na námi 

nabízených akcích nebo kurzech („zájemce“), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, jak je zde popsáno. 

I pokud jste žurnalista, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. 

 

V tomto oddíle 1.4 Vás budeme informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme. Zároveň se můžete v 

oddílech 2 a 3 níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se 

zpracováním Vašich osobních údajů. 

1.4.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

Údaje uvedené v Příloze 4 („Vaše údaje“) zpracováváme k následujícím účelům: 
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 Informace a poradenství ve všech záležitostech týkajících se založení podniku; 

 Informace k obchodně-politickým tématům a našim aktivitám; 

 Organizace a konání informativních akcí a akcí týkajících se dalšího vzdělávání (včetně rozesílání 

pozvánek, vyhotovení fotografií při akcích, vedení seznamu účastníků a protokolů a správy kurzu); 

 Poskytnutí informací formou našich Newsletterů a publikací k dispozici; 

 Správa subvencí a pohledávek; 

 Ostatní činnosti v souvislosti se správou zřizovatelů a zájemců a naším managementem akcí; 

 Organizace a konání tiskových konferencí a vedení kontaktů z tisku; 

 Práce s veřejností a 

 pokud navštěvujete naše prostory za účelem ochrany vlastnictví a k omezení a objasnění trestně-

právně relevantního chování. 

 

Vaše údaje jsou dány k dispozici buď přímo Vámi (obzvláště komunikací přes e-mail nebo jiné 

komunikační prostředky), nebo tyto údaje zjišťujeme sami, například v rámci poradenských pohovorů 

nebo realizace akcí. 

 

V případech, v nichž Vás o poskytnutí Vašich údajů prosíme, je toto zásadně dobrovolné. Ovšem různé 

procesy správy zřizovatele, zastupování zájmů, managementu informací a akcí a interní a externí 

komunikace v těchto záležitostech se zpožďují nebo dokonce znemožňují, pokud své osobní údaje 

neposkytnete. Bude-li poskytnutí Vašich údajů v některých případech povinné ze zákona, zvlášť Vás na to 

upozorníme. 

1.4.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na následujícím základě: 

 

 Nutnost pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle zákona o 

hospodářské komoře 1998 („WKG“), podle čl. 6 odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně 

údajů („GDPR“); 

 Náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, efektivně 

uspořádat naši správu zřizovatelů a organizaci akcí a interní a externí komunikaci, včetně práce s 

veřejností; 

 V jednotlivých případech: Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a GDPR). 

1.4.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 

 Organizace průmyslového sektoru; 

 Členové hospodářské komory a zřizovatelé; 

 Ostatní zájemci (včetně Svazů pro výzkum, hospodářství a kooperaci); 

 Soudy a správní úřady; 

 Veřejnoprávní subjekty při výkonu svých úkolů; 

 Příslušníci právně-poradenských a podpůrných povolání (např. advokáti, notáři, auditoři); 

 Peněžní a úvěrové instituce; 

 Smluvní partneři, kteří jsou přizváni k poskytování výkonů; 
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 Všechny osoby zainteresované na údajích zřizovatele, s Vaším souhlasem jako zřizovatelem, 

ledaže se jedná o již přípustným způsobem zveřejněné údaje nebo zasílání slouží k podpoře 

ekonomiky; 

 Pracovní agentury (AMS) ke správě podpůrných opatření; 

 Kooperační partneři akcí a nabídek na vzdělávání; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelé služeb v oboru IT. 

1.4.4 Doba trvání uložení 

Vaše údaje uschováváme jen do ukončení vztahu týkajícího se informování a péče, resp. kromě toho tak 

dlouho, jak je to nutné ke splnění našich zákonných povinností, obzvláště podle WKG nebo je to 

požadováno k ukončení směrodatných garančních, záručních, promlčecích nebo ostatních zákonných lhůt 

pro uschování nebo eventuálních právních sporů, u nichž jsou údaje požadovány jako důkaz. 

 

1.5 Poskytovatelé služeb a příjemci, jejich pracovníci a členové orgánů 

V rámci svých činností spolupracujeme s podniky a osobami, kteří nám poskytují nejrůznější služby (to 

zahrnuje služby, ale i dodávky zboží nebo sponzoring; „poskytovatel plnění“). Na druhé straně 

vystupujeme v rámci svých činností i jako poskytovatelé služeb a tím poskytujeme výkony fyzickým nebo 

právnickým osobám („příjemci plnění“). Toto sdělení se týká Vás jako příjemců plnění nebo poskytovatelů 

a pracovníků nebo členů orgánů. 

 

V tomto oddíle 1.5 Vás budeme informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme. Zároveň se můžete v 

oddílech 2 a 3 níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se 

zpracováním Vašich osobních údajů. 

1.5.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

Údaje uvedené v Příloze 5 („Vaše údaje“) zpracováváme k následujícím účelům: 

 

 Ochrana našich úkolů ve smyslu zákona o hospodářské komoře 1998 („WKG“), obzvláště 

zastupování zájmů a poradenství našich členů; 

 Organizace a konání informativních akcí a akcí týkajících se dalšího vzdělávání; 

 Poskytnutí informací formou našich Newsletterů a publikací k dispozici; 

 Ostatní činnosti v souvislosti se správou členů, zřizovatelů a zájemců a naším managementem 

akcí a naší prací s veřejností; 

 Poskytnutí pracovních materiálů a infrastruktury k zaručení efektivních interních pracovních 

procesů. 

 

Vaše údaje jsou dány k dispozici buď přímo Vámi (obzvláště komunikací přes e-mail nebo jiné 

komunikační prostředky), nebo tyto údaje zjišťujeme sami, například v rámci realizace akcí nebo 

servisních výkonů, které Vám poskytujeme. 

 

V případech, v nichž Vás o poskytnutí Vašich údajů prosíme, je toto zásadně dobrovolné. Ovšem realizace 

výkonu by se mohla zpozdit a v mnohých případech znemožnit, pokud své údaje neposkytnete. Bude-li 

poskytnutí Vašich údajů v některých případech povinné ze zákona, zvlášť Vás na to upozorníme. 
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1.5.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na následujícím základě: 

 

 Nutnost pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle zákona o 

hospodářské komoře 1998 („WKG“), podle čl. 6 odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně 

údajů („GDPR“); 

 Náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, moci 

vykonávat efektivně naše činnosti týkající se správy, poradenství a péče; 

 V jednotlivých případech: Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a GDPR). 

1.5.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 

 Peněžní a úvěrové instituce; 

 Smluvní partneři, kteří jsou přizváni k poskytování výkonů; 

 Banky k realizaci platebního styku; 

 Právní zástupci v obchodním případě; 

 Svěřenecký správce pro účely auditu; 

 Soudy a úřady; 

 Inkasní podniky k vymáhání dluhů (do zahraničí jen tehdy, pokud musí být dluh vymáhán v 

zahraničí); 

 Cesionáři, factoringové podniky, pojišťovny, společnosti poskytující informace o solventnosti 

podniků, ochranné svazy věřitelů ve funkci jako zástupci věřitele; 

 Smluvní partneři, kteří spolupůsobí na dodávce nebo službě, resp. mají spolupůsobit; 

 Pojišťovny z důvodu uzavření pojistné smlouvy o službě nebo z důvodu vzniku pojistného případu 

(např. pojištění zákonné odpovědnosti); 

 Spolková organizace „Statistik Österreich“ pro vypracování ze zákona předepsaných (úředních) 

statistik; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelé služeb v oboru IT. 

1.5.4 Doba trvání uložení 

Vaše údaje uschováváme v zásadě do ukončení obchodního vztahu, resp. kromě toho tak dlouho, jak je to 

nutné ke splnění našich zákonných povinností, obzvláště podle WKG nebo je to požadováno k ukončení 

směrodatných garančních, záručních, promlčecích nebo ostatních zákonných lhůt pro uschování nebo 

eventuálních právních sporů, u nichž jsou údaje požadovány jako důkaz. 

 

1.6 Rozhodující politické subjekty a zástupci zájmů 

V rámci plnění svých úkolů podle zákona o hospodářské komoře 1998 („WKG“), obzvláště ohledně 

zastupování zájmů a v souvislosti s námi organizovanými akcemi, zpracováváme osobní údaje o Vás jako 

rozhodujícím politickém subjektu, jako pracovníkovi ministerstva, zemské vlády nebo ostatních úřadů 

nebo jako zástupce zájmů zaměstnanců (např. funkcionáři dělnických komor nebo odboráři), spotřebitelé 

nebo podniky. 
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V tomto oddíle 1.6 Vás budeme informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme. Zároveň se můžete v 

oddílech 2 a 3 níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se 

zpracováním Vašich osobních údajů. 

1.6.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

Údaje uvedené v Příloze 6 („Vaše údaje“) zpracováváme k následujícím účelům: 

 

 Ochrana našich úkolů ve smyslu WKG, obzvláště zastupování zájmů našich členů a, pokud jsou 

Vaše osobní údaje zpracovávány odbornou organizací, projednávání a uzavírání kolektivních 

smluv; 

 Pozvání na akce a realizace akcí; 

 Rozesílání našeho Newsletteru a informací a publikací. 

 

Vaše údaje jsou dány k dispozici buď přímo Vámi (obzvláště komunikací přes e-mail nebo jiné 

komunikační prostředky), nebo tyto údaje zjišťujeme sami, například v rámci činností v souvislosti s 

realizací akcí. 

 

V případech, v nichž Vás o poskytnutí Vašich údajů prosíme, je toto zásadně dobrovolné. Ovšem různé 

procesy, jako například rozesílání našeho Newsletteru, by se mohly zpozdit nebo dokonce znemožnit, 

pokud nám své údaje nedáte k dispozici. Bude-li poskytnutí Vašich údajů v některých případech povinné 

ze zákona, zvlášť Vás na to upozorníme. 

1.6.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na následujícím základě: 

 

 Nutnost pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle WKG, podle čl. 6 

odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně údajů („GDPR“); 

 Náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, moci 

vykonávat efektivně naše činnosti týkající se informování; 

 V jednotlivých případech: Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a GDPR). 

1.6.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 

 Organizace průmyslového sektoru; 

 Ostatní zájemci (včetně Svazů pro výzkum, hospodářství a kooperaci); 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelé služeb v oboru IT. 

1.6.4 Doba trvání uložení 

Vaše údaje uschováváme v každém případě po dobu trvání Vaší profesní činnosti, resp. kromě toho tak 

dlouho, jak je to nutné ke splnění našich zákonných povinností, obzvláště podle WKG nebo je to 
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požadováno k ukončení směrodatných zákonných lhůt pro uschování nebo eventuálních právních sporů, u 

nichž jsou údaje požadovány jako důkaz. 

 

1.7 Uživatelé naší webové stránky 

Pokud navštívíte námi provozovanou webovou stránku, budeme v souvislosti s touto návštěvou 

zpracovávat některé Vaše osobní údaje. 

 

V tomto oddíle 1.7 Vás budeme informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme. Zároveň se můžete v 

oddílech 2 a 3 níže informovat o mezinárodním předávání údajů a svých právech v souvislosti se 

zpracováním Vašich osobních údajů. 

1.7.1 Kategorie zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů 

V rámci Vaší návštěvy o Vás budeme automaticky zjišťovat následující osobní údaje: 

 

 Datum a čas vyžádání naší webové stránky; 

 IP adresa; 

 Název, jazyk a verze Vašeho webového prohlížeče; 

 Webová stránka (URL), kterou jste navštívili před vyvoláním této webové stránky; 

 určité Cookies (viz oddíl 1.7.5 dole)  

 Request (název požadovaného souboru) 

 Použitý podnikový systém 

 Spuštění obrazovky 

 Aktivace Javascriptu 

 Intenzita zabarvení 

 

Kromě toho Vás na své webové stránce v každém případě poprosíme o zadání osobních údajů, jako 

například Vašeho jména a Vaší e-mailové adresy, aby Vám mohly být dány k dispozici určité služby. 

 

Neexistuje žádná povinnost uvést skutečně ty údaje, o které Vás na své webové stránce prosíme. Pokud to 

však neučiníte, nebudete moci používat všechny funkce webové stránky. 

 

Zpracováváme Vaše údaje k následujícím účelům: 

 

 Aby Vám tato webová stránka byla dána k dispozici a byla vylepšena a rozvíjela se; 

 Abychom mohli vypracovat statistiky o využívání; 

 Abychom rozpoznali zásahy na své webové stránce, mohli jim zabránit a analyzovat je 

1.7.2 Právní podklady zpracování 

Zpracováváme Vaše údaje na základě: 

 

 Nutnosti pro splnění právních povinností, kterým podléháme obzvláště podle zákona o 

hospodářské komoře 1998 („WKG“), podle čl. 6 odst. 1 písm. c základního nařízení o ochraně 

údajů („GDPR“) a 
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 Našeho převažujícího oprávněného zájmu podle čl. 6 odst.1 písm. f GDPR, který spočívá v tom, 

abychom mohli svou webovou stránku vytvořit jako přijatelnou pro uživatele a chránit ji před 

zásahy. 

1.7.3 Zasílání Vašich osobních údajů 

Pokud je to požadováno k výše uvedenému účelu, budeme Vaše údaje zasílat následujícím příjemcům: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Externí poskytovatelé služeb v oboru IT 

1.7.4 Doba trvání uložení 

Budeme Vaše údaje ukládat zásadně po dobu trvání tří měsíců. Delší doba uložení se uskuteční jen tehdy, 

pokud je to nutné, abychom analyzovali zjištěné zásahy do své webové stránky a kromě toho jen do 

ukončení směrodatných promlčecích lhůt, zákonných lhůt pro uschování nebo eventuálních právních 

sporů, u nichž jsou údaje požadovány jako důkaz. Kromě toho ukládáme ty údaje, které zjišťujeme k 

poskytnutí Vašeho uživatelského účtu, resp. správy uživatele WKO, dokud Váš účet existuje. 

1.7.5 Cookies 

Na naší webové stránce jsou používány takzvané Cookies. Cookie je malý soubor, který může být uložen 

na Vašem počítači, pokud navštívíte webovou stránku. Zásadně jsou Cookies používány, aby poskytly 

uživatelům dodatečné funkce na webové stránce. Mohou být používány například proto, aby usnadnily 

navigaci na webové stránce, abyste používali webovou stránku tam, kde jste ji opustili a/nebo pro uložení 

Vašich preferencí a nastavení, pokud webovou stránku navštívíte znovu. Cookies nemohou zasahovat do 

žádných jiných souborů na Vašem počítači, číst je ani měnit. 

 

Většina Cookies na naší webové stránce jsou takzvané Session-Cookies. Jsou mazány automaticky, když 

naši webovou stránku opět opustíte. Trvalé Cookies oproti tomu zůstávají na Vašem počítači, dokud je 

ručně nevymažete ve svém prohlížeči. Používáme takové trvalé Cookies, abychom opět rozpoznali, když 

navštívíte naši webovou stránku příště. 

 

Pokud chcete kontrolovat Cookies na svém počítači, můžete zvolit nastavení svého prohlížeče tak, že 

obdržíte zprávu, když chce webová stránka uložit Cookies. Můžete Cookies i blokovat nebo vymazat, 

pokud již byly uloženy na Vašem počítači. Pokud byste chtěli vědět více o tom, jak můžete podniknout tyto 

kroky, použijte prosím funkci „Nápověda“ ve svém prohlížeči. Pro co nejpříjemnější manipulaci pro 

uživatele používáme doplňkově takzvaný „Nástroj správy Cookies“, kterým můžete stanovení Cookies 

spravovat ještě jednodušeji. Dbejte prosím na to, že blokování nebo vymazání Cookies nepříznivě ovlivňuje 

Vaše online možnosti a mohlo by Vám to zabránit v tom, abyste mohli tuto webovou stránku využívat 

úplně. 

 

Na této webové stránce jsou zahrnuty služby Social-Media pomocí pasivních symbolů (=Icons). Oproti 

aktivním Plug-Ins, s jejichž pomocí se může provádět automatický přenos dat k příslušné sociální síti, 

nejsou pomocí těchto Icons přenášeny žádné údaje o surfování na příslušné sociální sítě (jako například 

Facebook, Twitter). 

 

Pokud byste chtěli používat funkci Share, otevře se maska se zahrnutými Social-Media-Icons. Otevření 

masky ještě nevytváří žádný transfer dat. Až když kliknete na symboly, přenese se informace, kterou 
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chcete sdílet na svém osobním účtu. Zalogováním v příslušné sociální síti tedy rozhodujete, že může 

příslušné sociální médium o Vás zjišťovat údaje. Jaké konkrétní údaje jsou přitom zjišťovány, je závislé na 

ustanoveních příslušného sociálního média o ochraně údajů. 

 

Naše webová stránka v každém případě používá Plugins stránky YouTube provozované společností 

Google. Poskytovatelem těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených YouTube-Plugin, vytvoří se spojení se servery 

YouTube, jakmile zahájíte reprodukci videa. Přitom je serveru YouTube sděleno, které naše stránky jste 

navštívili. 

 

Pokud jste přihlášeni na svém účtu na YouTube, umožňujete YouTube přiřadit své surfování přímo ke 

svému osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu na YouTube. Další 

informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení YouTube o ochraně údajů na: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Tato webová stránka používá produkt Google Maps od Google LLC. Používáním této webové stránky 

prohlašujete, že souhlasíte s evidováním, zpracováním a používáním automaticky zjištěných údajů 

společností Google LLC, jejich zástupci a třetími osobami. 

 

Podmínky používání Google Maps naleznete na „Podmínky používání Google Maps” 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Webtracking 

Některé údaje evidované při návštěvě této webové stránky jsou používány pro statistické vyhodnocení 

používání naší webové nabídky, a přitom jsou předávány dále našemu poskytovateli služeb v oblasti 

statistiky, společnosti Webtrekk GmbH. 

 

V rámci Vaší návštěvy webové stránky jsou zjišťovány přes Pixel, který je zahrnut na každé webové 

stránce, následující údaje: 

 

 Request (název požadovaného souboru) 

 Typ a verze prohlížeče (např.: Internet Explorer 11.0) 

 Jazyk prohlížeče (např.: angličtina) 

 Použitý podnikový systém (např.: Windows Vista) 

 Vnitřní spuštění okna prohlížeče 

 Spuštění obrazovky 

 Aktivace Javascriptu 

 Java zapnuto/vypnuto 

 Cookies Zap/Vyp 

 Intenzita zabarvení 

 Referrer-URL (předtím navštívená stránka) 

 IP adresa – je neprodleně opět vymazána 

 Čas přístupu 

 Klikání 

 

Naše webová stránka k tomu používá funkce služby webové analýzy Google Analytics, která je nabízena 

společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google 

Analytics používá Cookies, aby nám pomohla analyzovat, jak používáte tuto webovou stránku.  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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Informace získané takovým Cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy a URL 

vyžádaných webových stránek a atributů webové stránky) jsou přenášeny na server Google v USA a tam 

uloženy. Neukládáme žádné Vaše údaje, které jsou zjišťovány v souvislosti s Google Analytics. 

Naše webová stránka používá možnost IP-anonymizace nabízenou Google Analytics. Vaše IP-adresa je 

tedy společností Google zkrácena/anonymizována, jakmile Google obdrží Vaši IP-adresu. Z našeho 

pověření bude Google tyto informace používat, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, sestavil 

reporty o aktivitách na webové stránce a poskytl nám další služby spojené s používáním webové stránky a 

internetu. IP-adresa zaslaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není společností Google 

slučována s ostatními údaji. 

Můžete zjišťování svých údajů Google Analytics na této webové stránce zabránit přes „Nástroj správy 

Cookie“ (odkaz „Nastavení Cookie“ na konci stránky) (je stanoven Opt-Out-Cookie, který zabraňuje 

budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě této webové stránky). 

Bližší informace k podmínkám používání Google a prohlášení Google o ochraně údajů naleznete na 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Mezinárodní zasílání údajů 

Mnozí z výše uvedených příjemců se mohou nacházet mimo Rakousko nebo tam zpracovávají Vaše osobní 

údaje. Úroveň ochrany dat v jiných zemích podle okolností neodpovídá úrovni v Rakousku. Zasíláme Vaše 

osobní údaje však jen do zemí, ve kterých Komise EU rozhodla, že disponují přiměřenou úrovní ochrany 

údajů nebo stanovujeme opatření, abychom zaručili, že všichni příjemci mají přiměřenou úroveň ochrany 

údajů. K tomu uzavíráme například standardní smluvní klauzule (2010/87/EC a/nebo 2004/915/EC). 

Případně uzavřené dohody jsou k dispozici na vyžádání (viz bod 4 dole). 

 

 

3 Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 

Podle platného práva jste mimo jiné oprávněni (za předpokladů použitelného práva), (i) kontrolovat, zda a 

jaké osobní údaje o Vás jsme uložili a jste oprávněni obdržet kopie těchto údajů, (ii) požadovat opravu, 

doplnění nebo vymazání svých osobních údajů, které jsou chybně nebo ne v souladu s právem zpracovány, 

(iii) požadovat od nás omezit zpracování svých osobních údajů, (iv) za určitých okolností odporovat 

zpracování svých osobních údajů nebo zrušit eventuální předem daný souhlas pro zpracování, přičemž 

takové zrušení ponechává nedotčenou pravomocnost zpracování až do odvolání, (v) požadovat přenosnost 

údajů, (vi) znát identitu třetích osob, kterým jsou Vaše osobní údaje zasílány a (vii) podávat stížnost u 

Úřadu pro ochranu údajů. 

 

 

4 Naše kontaktní údaje 

Máte-li dotazy nebo přání ke zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na nás při použití 

kontaktních údajů uvedených v příloze 7. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Příloha 1: Zpracované osobní údaje členů, jejich pracovníků a členů orgánů 
 

Členové (včetně bývalých členů) 
 Členské číslo 

 Údaje o členství (např. začátek členství, přiřazení k odborným skupinám) 

 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Název firmy a označení příslušného podniku 

 Název profese 

 Státní občanství 

 Adresy 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Údaje živnostenského rejstříku a ostatní údaje o oprávnění 

 Údaje o podniku, obzvláště podle § 70 odst. 3 WKG oznámené údaje 

 Údaje firemního rejstříku 

 Označení 

 Zveřejněné údaje o insolvenci 

 Údaje týkající se příspěvků, poplatků za zápis a zvláštní plnění včetně podkladu pro výpočet 

 Datum narození 

 Soukromá adresa podnikatele (pokud není žádný zápis v rejstříku firem) 

 Bankovní spojení 

 Údaje o upomínání 

 Údaje k volbám komory (např. rozhodné dny, oprávnění k volbě, nominování, návrhy na volbu) 

 Údaje z komunikace se členem 

 Údaje ke správě dobrovolných plateb na podporu členění komory členům, resp. jejím 

příslušníkům (např. poměry týkající se příjmu, údaje o výkonu, bankovní spojení) 

 DIČ 

 Korespondenční jazyk 

 Údaje, které jsou zjišťovány v souvislosti s akcemi, zasedáními a nabídkami na vzdělání (např. 

seznamy účastníků) 

 Protokoly o jednání a zasedání a údaje v souvislosti s jednáními o kolektivní smlouvě 

 Údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s žádostmi o podporu 

 Údaje týkající se výpočtu a uhrazení příspěvků  

 ID firmy 

 GLN veřejné správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+členské číslo 

 Interní ID pro technické účely 

 

Členové orgánů 
 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Název firmy a označení příslušného nositele práv 

 Státní občanství 

 Adresa 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 
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 Údaje živnostenského rejstříku a ostatní údaje o oprávnění 

 Údaje o insolvenci příslušné osoby jako podnikatele pro kontrolu, zda smí být příslušná osoba 

jmenována jednatelem 

 Datum narození 

 Údaje o jednateli (např. náhled předpokladů výkonu podle §§ 26-28 GewO, uznání podle § 373a ff 

GewO, pozice v podniku, datum a rozsah oprávnění k zastupování) 

 Označení 

 Korespondenční jazyk 

 Údaje z komunikace se členem orgánu 

 Údaje, které jsou zjišťovány v souvislosti s akcemi, zasedáními a nabídkami na vzdělání (např. 

seznamy účastníků) 

 Protokoly o jednání a zasedání a údaje v souvislosti s jednáními o kolektivní smlouvě 

 ID firmy 

 GLN veřejné správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+členské číslo 

 Interní ID pro technické účely 

 

Pracovníci členů 
 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Název příslušného podniku 

 Funkce a stanovení úkolů v organizaci člena 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Korespondenční jazyk 

 Ostatní údaje z komunikace s pracovníkem 

 ID firmy 

 GLN veřejné správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+členské číslo 

 Interní ID pro technické účely 

 Datum narození 

 Státní občanství 

 Adresa bydliště 

 

 

Příloha 2: Zpracovávané osobní údaje funkcionářů a pracovníků organizací 

průmyslového sektoru 
 

Funkcionáři (včetně bývalých funkcionářů) organizací průmyslového sektoru 
 Pořadové číslo 

 Údaje o členství (např. členské číslo, začátek členství, přiřazení k odborným skupinám) 

 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Název firmy a označení příslušného nositele práv 

 Státní občanství 

 Adresy 
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 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami  

 Údaje živnostenského rejstříku a ostatní údaje o oprávnění 

 Údaje o podniku, obzvláště podle § 70 odst. 3 WKG oznámené údaje 

 Údaje firemního rejstříku 

 Označení 

 Údaje o sociálním pojištění, pokud jsou pro výkon jako funkcionář relevantní 

 Údaje o ztrátě funkce podle § 53 WKG 

 Údaje o příspěvcích 

 Datum narození 

 Bankovní spojení 

 Údaje o upomínání 

 Údaje o volebním právu, obzvláště vyloučení kvůli insolvenci podle §§ 73 WKG 

 Údaje o kontaktech s funkcionářem 

 Údaje o funkci 

 Údaje o kariéře (jako funkcionář) 

 Úhrady nákladů 

 Příslušnost k volební skupině 

 DIČ 

 Korespondenční jazyk 

 Údaje k účasti na zasedáních a akcích (např. seznamy účastníků) 

 Údaje ke kontrole s schválení rozpočtů a účetních uzávěrek odborných svazů a jejich finanční 

hospodaření 

 Protokoly o jednání a zasedání a údaje v souvislosti s jednáními o kolektivní smlouvě 

 ID firmy 

 GLN veřejné správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+členské číslo 

 Interní ID pro technické účely 

 Fotografie 

 

Pracovníci organizací průmyslového sektoru 
 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Název příslušné organizace průmyslového sektoru 

 Funkce a stanovení úkolů v organizaci průmyslového sektoru 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Korespondenční jazyk 

 Ostatní údaje z komunikace s pracovníkem 

 Interní ID pro technické účely 

 Fotografie 

 

 

Příloha 3: Zpracovávané osobní údaje učňů a osob, které skládají 

mistrovské nebo kvalifikační zkoušky 
 

 Jméno 
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 Oslovení/pohlaví 

 Adresa 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Údaje o sociálním pojištění (jen pokud existuje zákonná povinnost k tomu je zpracovávat, např. za 

účelem vyúčtování s nositelem sociálního pojištění) 

 Datum a místo narození 

 Státní občanství 

 Adresa bydliště 

 Údaje o povolání (např. učňovské číslo, živnost mistra) 

 Příspěvek na náklady internátu (pro učně) 

 Údaje o vzdělání (údaje učňovské smlouvy, údaje o zkouškách, absolvované školy atd.) 

 Údaje k zákonnému zástupci (např. jméno, adresa, kontaktní údaje atd.) 

 Údaje o podniku pro učně (pro učně) 

 Nabídka míst pro učně (pro učně) 

 Příspěvky pro studenty, žáky a na vzdělávání 

 

 

Příloha 4: Zpracovávané osobní údaje zřizovatelů, zájemců a žurnalistů 
 

Zřizovatelé a zájemci 
 Pořadové číslo 

 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Zaměstnání 

 Státní občanství 

 Adresy 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Označení 

 Datum narození 

 Soukromá adresa podnikatele (pokud není žádný zápis v rejstříku firem) 

 Bankovní spojení 

 Údaje o upomínání 

 Údaje z komunikace se zřizovatelem nebo zájemcem 

 Korespondenční jazyk 

 Údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s žádostmi o podporu 

 Údaje, které jsou zjišťovány v souvislosti s akcemi, zasedáními a nabídkami na vzdělání (např. 

seznamy účastníků a protokoly ze zasedání) 

 Interní ID pro technické účely 

 Údaje o péči (např. Newsletter ano/ne) 

 Údaje z videozáznamů, pokud se příslušná osoba zdržuje v prostorách WKO 

 Údaje k účastem v kurzu, pokud jsou hodící se (např. údaje o zkoušce, údaje o vzdělání) 

 Fotografie pořízené v rámci akcí 

 

Žurnalisti 
 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 
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 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Příslušnost k médiu 

 Písemný styk a ostatní údaje o komunikaci (např. pozvánky, přísliby/odřeknutí účasti) 

 Korespondenční jazyk 

 Záznamy k účasti na akcích a tiskových konferencích  

 Údaje zveřejněné žurnalistou 

 Interní ID pro technické účely 

 Údaje z videozáznamů, pokud se příslušná osoba zdržuje v prostorách WKO 

 Fotografie pořízené v rámci akcí 

 

 

Příloha 5: Zpracovávané osobní údaje poskytovatelů a příjemců výkonů, 

jejich členů a členů orgánů 
 

Poskytovatel a příjemce výkonů 
 Pořadové číslo 

 Jméno, resp. název 

 Oslovení/pohlaví 

 Příslušnost k hospodářské komoře 

 Členské číslo (při příslušnosti k hospodářské komoře) 

 Adresa 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami (např. e-mailová adresa) 

 Datum narození 

 Údaje firemního rejstříku 

 Údaje o bonitě 

 Znak zablokování (např. zablokování kontaktu, účtu, účtování, platby) 

 Přiřazení k určité kategorii příjemců nebo poskytovatelů výkonů (včetně regionálního přiřazení 

atd.) 

 Identifikační čísla pro účely úřední statistiky, jako DIČ a identifikační čísla Intrastatu 

 Předmět dodávky nebo služby  

 Kvalifikace poskytovatelů výkonů (např. pedagogická zkušenost instruktorů, kteří provádějí kurzy) 

 Reference/další zadavatelé 

 Údaje o bonusu, provizi apod. 

 Kontaktní osoba příjemce nebo poskytovatele výkonů k realizaci dodávky nebo služby 

 Třetí osoby spolupůsobící při poskytování výkonů včetně údajů o druhu spolupůsobení 

 Dodací podmínky a podmínky plnění  

 Údaje o pojištění dodávky nebo služby a o jejím financování 

 Údaje o daňové povinnosti a výpočtu daně 

 Podmínky financování a platební podmínky 

 Bankovní spojení 

 Čísla kreditních karet a podniků 

 Údaje k úvěrovému managementu (např. úvěrový limit, limit směnky) 

 Údaje o platebním chování příslušné osoby 

 Údaje o upomínkování/žalobách 

 Údaje účtu a dokladu 

 Náklady a výnosy specifické podle výkonu 
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 Transakce zvláštní hlavní knihy (např. oprava jednotlivé hodnoty, směnečná pohledávka, záloha, 

bankovní záruka) 

 Údaje o evidenci výkonu požadované pro zúčtování příjemci výkonu 

 Korespondenční jazyky, ostatní dohody a klíč k výměně dat 

 Ostatní údaje z komunikace s příjemcem nebo poskytovatelem výkonu 

 

Pracovníci a členové orgánů 
 Pořadové číslo 

 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Příslušný příjemce nebo poskytovatel výkonu  

 Funkce dotčené osoby u příjemce služby nebo poskytovatele služby 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami (např. e-mailová adresa) 

 Korespondenční jazyk 

 Rozsah oprávnění k zastupování 

 Obchodní případy zpracované pracovníkem/členem orgánu 

 Ostatní údaje z komunikace s pracovníkem/členem orgánu 

 

 

Příloha 6: Zpracovávané osobní údaje rozhodujících politických subjektů a 

zástupců zájemců  
 Pořadové číslo 

 Jméno 

 Oslovení/pohlaví 

 Telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace požadované k adresování, které 

vzniknou moderními komunikačními technikami 

 Vykonávaná funkce 

 Politické nastavení/strana 

 Příslušnost k organizaci 

 Účast na akcích  

 Protokoly o jednání 

 Ostatní údaje z komunikace s příslušnou osobou 

 Informace ke spolupůsobení na politických rozhodnutích a politických procesech  

 Informace ke spolupůsobení při vytváření pracovně-právních norem kolektivního právního 

uspořádání  

 Údaje zveřejněné příslušnou osobou samotnou (např. Interview) 

 Interní ID pro technické účely 

 

 

Příloha 7: Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

