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Doplňkové informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako GDPR) 
 Podl e  

pro zákazníky a koncové uživatele (také pro veletržní stánky) 

Účel využívání Vašich údajů 

Ukládání a zpracování profesních kontaktních údajů za účelem provedení zakázky, poskytování informací o 

produktech a službách skupiny TRUMPF (reklama). Reklama při tom může probíhat poštou i elektronicky s 

oprávněným zájmem odpovědného subjektu o přímou reklamu. Pokud se kontakt týká veletrhu, dotčené 

subjekty si přejí navázání kontaktu k výše uvedenému účelu. Údaje lze dále používat pro telefonní hovory za 

účelem provedení průzkumu spokojenosti. 

K ukládání a zpracování profesních kontaktních údajů dochází za účelem zajišťování a realizování zakázek v 

případě produktů skupiny TRUMPF (čl. 6 odst. 1 (b) GDPR), jakož i plnění zákonných požadavků (čl. 6 odst. 

1 (c) GDPR). Kromě toho jsou údaje používány pro reklamní účely (např. e-maily, telefonáty a tištěné 

materiály) (čl. 6 odst. 1 (f) GDPR). 

Předávání údajů 

Údaje dotčených subjektů jsou zpřístupněny poskytovatelům služeb informačních technologií v rámci údržby, 

dalším společnostem uvnitř a mimo skupinu TRUMPF, na kterých se odpovědný subjekt podílí, pro reklamní 

účely nebo poskytovatelům marketingových služeb pro podpůrné služby. Pokud je to nezbytné k 

zodpovězení dotazů nebo zajištění předávání údajů jiným společnostem TRUMPF nebo obchodníkům, bude 

tak učiněno. 

K předávání údajů třetím zemím mimo EU dochází tehdy, pokud společnosti, na kterých se odpovědný 

subjekt podílí, používají IT systémy pomocí údajů dotčených subjektů z třetích zemí a pokud je příp. 

zpracovávají pro reklamní účely, jakož i v rámci poskytování údajů. 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme 

Pokud nedojde k uzavření smlouvy, údaje dotčených subjektů jsou uchovávány tak dlouho, dokud přetrvává 

vzájemný zájem o obchodní vztah. Zpravidla to už není případ po uplynutí pěti let. 

Speciální informace pro digitální veletrhy 

V souborech protokolů, materiálech ke stažení a formulářích jsou při používání digitální veletržní platformy 

získávány osobní údaje. Vaše aktivity v rámci digitálního veletrhu a také Váš zájem o určité technologie, 

produkty a služby zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem reklamy (např. 

prostřednictvím e-mailů, telefonických hovorů či tištěných materiálů) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  

 


