
Precision Castparts Corp. 
 

Naše oznámení o ochraně osobních údajů 

Správcem veškerých osobních údajů shromážděných v souladu s tímto oznámením je společnost Precision Castparts 
Corp. a její dceřiné společnosti, např. Precision Castparts CZ s.r.o., IČO: 252 49 959, se sídlem Univerzitní 1106/36, 
Skvrňany, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 12878 
(společnost nebo my). Získávání, zpracování a ukládání osobních údajů, podle nichž jsou identifikováni nebo 
identifikovatelní jednotlivci (osobní údaje) a které se týkají osob v Evropské unii a/nebo ve Velké Británii, provádíme v 
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (a souvisejícími místními právními předpisy) 
(GDPR); získávání, zpracování a ukládání osobních údajů týkajících se obyvatel Kalifornie provádíme v souladu se 
zákonem o ochraně spotřebitele v Kalifornii (CCPA). Toto oznámení se týká uživatelů našich webových stránek, našich 
obchodních kontaktů (včetně potenciálních nebo stávajících zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb, poskytovatelů 
pracovních sil a obchodních partnerů) a všech návštěvníků pracovišť pod naší fyzickou kontrolou. 
 
Jaké informace shromažďujeme? 
 
Když používáte naše webové stránky 
Vaše osobní údaje shromažďujeme tehdy, když s vámi komunikujeme, když nás kontaktujete, když reagujete na náborovou 
kampaň nebo hledáte u nás zaměstnání nebo když vyplníte formulář či požádáte o cenovou nabídku na našich webových 
stránkách nebo využijete naše IT sítě. 
 
Při provádění výše popsaných činností nebo jiných podobných kroků vás můžeme požádat o uvedení jména, e-mailové 
adresy, poštovní adresy nebo telefonního čísla. S veškerými informacemi, které se nám rozhodnete dobrovolně 
poskytnout, a to i prostřednictvím našich webových stránek, nakládáme v souladu s tímto oznámením. 
 
Kromě toho můžeme také shromažďovat osobní údaje v souvislosti s vaším používáním webu. Například vaše IP adresa 
a další informace týkající se přístupu a používání stránek, např. vaše poloha, doba strávená na webu a odkazy použité 
během vaší návštěvy, v závislosti na typu použitých souborů cookies (viz část „Používáme cookies?“ níže). 
 
Naše obchodní kontakty 

Při komunikaci s našimi obchodními kontakty, ať už v rámci existujícího vztahu nebo jinak, zpracováváme různé kategorie 
informací, včetně jmen zaměstnanců a jejich pracovních titulů, jejich obchodních kontaktních údajů (včetně telefonních 
čísel a firemních e-mailových adres). V určitých případech je možné tyto informace shromažďovat také ve vztahu k 
zástupcům a přidruženým společnostem. 

 
Návštěvníci pracovišť 

Pokud navštívíte některé z našich pracovišť, budeme v souvislosti s vaší návštěvou shromažďovat osobní údaje. Ty 
zahrnují vaše jméno, zaměstnavatele a pracovní zařazení, vaše kontaktní údaje, údaje o registraci vozidla, podrobnosti a 
účel(y) vaší návštěvy, podrobnosti o všech předchozích návštěvách v našich zařízeních, váš podpis, informace týkající se 
vašeho občanství, informace týkající se prověřování zamítnutých subjektů, a pokud vstoupíte do oblastí monitorovaných 
bezpečnostními kamerami, můžeme zpracovávat vaše snímky. Dále, pokud poskytnete informace týkající se monitorování 
rovnosti nebo zdravotních testů před nebo po registraci na pracovišti, můžeme zpracovávat údaje ze zvláštní kategorie 
týkající se vašeho etnického nebo rasového původu, zdravotního stavu a náboženského či filozofického přesvědčení. 
 
K čemu požíváme vaše informace? 
 
Pokud shromažďujeme informace v souvislosti s používáním našich webových stránek (včetně sítí informačních 
technologií), zpracováváme tyto informace proto, abychom mohli reagovat na váš požadavek/ žádost, řídit a/nebo 
zlepšovat služby zákazníkům a podnikům a řídit a zlepšovat fungování našich webových stránek. Například když nás 
kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžeme požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. 
Tyto informace používáme k tomu, abychom reagovali na váš požadavek a předali ho příslušným osobám v naší 
organizaci, které vám mohou lépe odpovědět. 
 
Když zpracováváme informace týkající se našich obchodních kontaktů, jejich zaměstnanců, zástupců nebo přidružených 
společností, je to proto, abychom se mohli rozhodnout, zda vstoupit do obchodního vztahu. Následně můžeme dále 
zpracovávat informace za účelem navázání a správy smluvního nebo jiného obchodního vztahu. 
 
Když zpracováváme informace o návštěvnících pracovišť, děláme to pro účely umožnění vstupu a ověření oprávnění ke 
vstupu z hlediska bezpečnosti pracoviště a za účelem splnění našich zákonných povinností. 



Na jakém základě zpracováváme údaje? 
 
Naše právní základy pro zpracování osobních údajů jsou: 

• nutnost pro plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli s vámi, vaším zaměstnavatelem nebo stranou, kterou 
zastupujete, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před jejím uzavřením; 

• nutnost pro dodržování jakýchkoli zákonných povinností, které se na nás vztahují; 

• naše oprávněné zájmy, včetně poskytování našich služeb, podpory efektivního a řádného fungování naší 
společnosti, nábor, zajišťování bezpečnosti na našich pracovištích, lepší fungování našich webových stránek 
a marketing vašich vlastních produktů a služeb pro vás. 

• váš souhlas, který lze kdykoli odvolat, i když to neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, ke kterému došlo 
před odvoláním. Pokud zpracováváme zvláštní kategorie údajů, děláme to pouze tehdy, pokud platí jeden z 
následujících základů pro zpracování: váš výslovný souhlas, nutnost podle zákona o zaměstnanosti nebo 
sociálním zabezpečení nebo sociální ochraně, nutnost chránit vaše životně důležité zájmy nebo zařízení nebo 
nutnost pro výkon či obranu právních nároků. 

 
Jak dlouho uchováváme vaše informace? 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsme je získali, nebo pokud 
delší, pak v rozsahu požadovaném platnými zákony a předpisy. 
 
Jak chráníme vaše informace? 
Zavedli jsme a udržujeme řadu fyzických, technických a organizačních bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů, 
které zadáte nebo poskytnete nebo k nimž máme jiný přístup, proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému 
zničení, ztrátě, změně, zveřejnění nebo přístupu. 
 
Přenos informací přes internet však není zcela bezpečný. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme 
zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše webové stránky a samotný přenos údajů je na vaše vlastní riziko. 

 
Používáme cookies? 

Ano (cookies jsou malé soubory, které webové stránky nebo jejich poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho 
počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte), který webovým stránkám nebo systémům 
poskytovatelů služeb umožňuje rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace). 

Soubory cookie používáme ke shromažďování souhrnných údajů o provozu a interakci se stránkami, abychom mohli v 
budoucnu nabízet lepší fungování a nástroje. Cookies nepoužíváme k získávání osobních informací o vás. 

Pokud žijete v Kalifornii, Spojeném království nebo Evropské unii (EU), před tím, než budou do vašeho počítače nebo 
zařízení nastaveny jakékoli nezákladní soubory cookie, zeptáme se vás a zašleme vám upozornění vysvětlující, k čemu 
se soubor cookie používá. Tento další krok je nutný, aby bylo možné dodržovat předpisy EU o ochraně elektronických 
komunikací a kalifornské zákony o ochraně osobních údajů spotřebitelů. 

 
Předáváme nějaké informace třetím stranám? 

Neprodáváme ani neobchodujeme s vašimi osobně identifikovatelnými údaji, včetně údajů o nezletilých osobách. Za 
určitých okolností však můžeme vaše údaje předat: 

 

• důvěryhodným třetím stranám, které nám pomáhají s provozováním našich webových stránek, plněním našich 
zákonných povinností, prováděním našeho podnikání nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí se 
zachováním důvěrnosti těchto informací; 

• dalším subjektům v rámci naší skupiny společností a našich přidružených společností; 

• regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení v rozsahu nezbytném k dodržení zákonů, vymáhání našich 
zásad nebo ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti naší či jiných subjektů; 

• našim profesionálním poradcům a konzultantům; 

• potenciálnímu kupujícímu celé naší skupiny společností nebo její části a jejich profesionálním poradcům a 
konzultantům. 

 
Za určitých okolností můžeme předat osobně neidentifikovatelné informace jiným stranám pro marketingové, reklamní, 
statistické nebo jiné účely. Ale pokud to děláme, dbáme na to, aby byly informace trvale anonymizovány, což znamená, 
že to již nejsou osobní údaje. 
 
To se týká také kategorie třetích stran, se kterými jsme za posledních dvanáct měsíců sdíleli informace. 
 



 
Další informace pro osoby se sídlem ve Spojeném království nebo EU 
 

Převod osobních údajů mimo Spojené království nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) 
 
Pokud se nacházíte ve Spojeném království nebo v EU, můžeme vaše osobní údaje převést mimo Spojené 
království nebo EHP na naše provozní území ve Spojených státech či jinde. Pokud tak činíme, dbáme na 
to, aby příjemce působil v oblasti, pro kterou platí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo aby se 
na vaše osobní údaje vztahovaly příslušné záruky pro přenos podle GDPR a dalších relevantních místních 
zákonů. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů. 
 
Vaše práva 
 
Podle GDPR a dalších příslušných zákonů máte řadu práv ohledně vašich osobních údajů, včetně: 

 

• Práva na přístup 
 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům (s výhradou určitých výjimek). Pokud chcete kopii svých 
osobních údajů, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese. Před sdílením těchto informací 
můžeme požadovat doklad o vaší totožnosti. 

 
• Práva na opravu vašich osobních údajů 

 
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neaktuální, můžete nás 
požádat o jejich opravu. 
 

• Práva být zapomenut 
 
Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás máme. Je možné, že 
nebudeme moci smazat všechny osobní údaje, které o vás máme, pokud mezi námi je pokračující vztah, 
ale kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese a my se budeme snažit vám s vaší žádostí pomoci. 
 

• Právo vznést námitku 
 
Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které 
zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. 

 

• Dalších práv 
 
Kromě výše uvedeného nás můžete také požádat, abychom zastavili nebo omezili zpracování osobních 
údajů, které o vás máme. Můžete nás také požádat, abychom za určitých okolností předali vaše osobní 
údaje třetí straně. Pokud potřebujete další informace o těchto aspektech svých práv, kontaktujte nás na 
níže uvedené e-mailové adrese. 
 

Automatizované rozhodování 

 
S vašimi osobními údaji neprovádíme žádné automatizované rozhodování. 
 

 
 
 

 
Doplňující informace pro obyvatele Kalifornie 

 
Tyto další informace popisují osobní údaje, které shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme o 
jednotlivých spotřebitelích a návštěvnících webových stránek, kteří jsou obyvateli Kalifornie. Tato 
ustanovení se vztahují navíc na zbytek tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, ale vztahují se pouze 
na obyvatele Kalifornie, kteří jsou fyzickými osobami; nevztahují se na žádné subjekty (ať už obchodní, 
neziskové nebo vládní) nebo na jakoukoli osobu, která není obyvatelem Kalifornie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Vaše práva (obyvatelé Kalifornie) 
 

Podle zákona na ochranu spotřebitele v Kalifornii (CCPA) máte řadu práv týkajících se vašich osobních 
údajů, včetně: 
 

• Práva vědět 

 
Právo požadovat až 2krát za období 12 měsíců, abychom vám sdělili (1) kategorie osobních údajů, které 
jsme o vás shromáždili, zveřejnili nebo prodali za posledních 12 měsíců, (2) kategorie zdrojů, ze kterých 
byly osobní údaje shromážděny, (3) obchodní účel, pro který tyto informace používáme, a (4) kategorie 
třetích stran, se kterými sdílíme nebo jsem sdíleli vaše osobní údaje za posledních 12 měsíců. 
 

• Práva na přístup 

 
Právo požadovat až 2krát za období 12 měsíců, abychom vám poskytli přístup nebo vám zdarma sdělili 
konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili za posledních 12 měsíců. 

 

• Práva na výmaz 

 
Právo požadovat až 2krát za období 12 měsíců, abychom smazali osobní údaje, které jsme od vás 
shromáždili, s určitými výjimkami. 
 

• Práva odhlásit se 

 
Právo odhlásit se z prodeje vašich osobních údajů třetím stranám. 
 

• Právo určit oprávněného zástupce, který za vás podá jednu z výše uvedených žádostí. 
 

• Právo nebýt diskriminováni při přijímání rozdílných nebo méně příznivých cen, služeb nebo finančních 
pobídek za výkon kteréhokoli z výše uvedených práv. 

 
Jakýkoli z výše uvedených 4 typů spotřebitelských požadavků můžete zadat jednou ze 2 níže 
uvedených možností: 

 

1. Odeslat online požadavek na našem webu na http://precast.com/contact_us/. 
 

2. Zavolat na naši bezplatnou linku ochrany osobních údajů na čísle 833-739-1941. 

 
Jak ověříme, že žádost podáváte skutečně vy: 
 

Když prostřednictvím jedné z výše uvedených metod odešlete spotřebitelskou žádost ohledně svého práva 
vědět, práva na přístup nebo práva na výmaz, požádáme vás o poskytnutí některých informací za účelem 
ověření vaší totožnosti a odpovědi na váš požadavek. Konkrétně vás požádáme o ověření informací, které 
lze použít k propojení vaší totožnosti s konkrétními záznamy v našem vlastnictví, což závisí na povaze 
vašeho vztahu a komunikace s námi. Například budeme chtít, abyste uvedli své jméno, adresu, e-mail a 
telefonní číslo. Pokud jste s námi komunikovali pouze jako návštěvník webových stránek, pak vás pro 
ověření vaší totožnosti budeme žádat o poskytnutí jména, e-mailu, telefonního čísla, IP adresy, ID zařízení, 
ID prohlížeče nebo cookie ID. 

 
Odpověď na vaše žádosti ohledně práva vědět, práva na přístup a práva na výmaz  

 
Písemnou odpověď na vaši ověřitelnou spotřebitelskou žádost doručíme poštou nebo elektronicky, dle 
vašeho výběru. Veškeré informace, které poskytujeme, se budou vztahovat pouze na období 12 měsíců 
před přijetím vaší ověřitelné spotřebitelské žádosti. Poskytnutá odpověď také vysvětlí důvody, proč 
případně nemůžeme žádosti vyhovět. Za zpracování nebo odpověď na vaši ověřitelnou spotřebitelskou 
žádost neúčtujeme žádný poplatek, pokud není nepřiměřená, opakovaná nebo zjevně neopodstatněná. 
Pokud zjistíme, že se na žádost vztahuje poplatek, sdělíme vám, proč jsme se tak rozhodli, a před 
vyřešením žádosti vám poskytneme odhad nákladů. 
 
Odpověď na vaši spotřebitelskou žádost o odhlášení z prodeje vašich osobních údajů 

 
Na ověřitelnou spotřebitelskou žádost o odhlášení budeme reagovat do patnácti (15) dnů od jejího přijetí. 
Do 90 dnů od obdržení vaší žádosti oznámíme všem třetím stranám, kterým jsme osobní údaje prodali, že 
jste využili svého práva odhlásit se, a dáme jim pokyn, aby tyto informace dále neprodávali. Jakmile bude 
tento postup dokončen, budeme vás informovat poštou nebo elektronicky, dle vašeho výběru. 
 

http://precast.com/contact_us/


 
 
 
 
 
Žádost o odhlášení nemusí být ověřitelná spotřebitelská žádost. Můžeme však vaši žádost o odhlášení 
zamítnout, pokud jsme v dobré víře, rozumně a prokazatelně přesvědčeni, že žádost o odhlášení je 
podvodná. Pokud vaši žádost o odhlášení zamítneme, budeme vás informovat o našem zamítavém 
rozhodnutí a poskytneme vysvětlení, proč se domníváme, že je žádost podvodná. 
 

Jak zmocnit zástupce, aby jednal vaším jménem 
 
Můžete pověřit někoho jiného jako oprávněného zástupce, který může vaším jménem podat spotřebitelskou 
žádost. Pro to musíte buď (a) mít platnou, ověřitelnou a notářsky ověřenou plnou moc, nebo (b) poskytnout 
další písemné zmocnění, které pak můžeme ověřit. Když obdržíme spotřebitelskou žádost, kterou vaším 
jménem podá oprávněný zástupce, tato osoba bude požádána o poskytnutí písemného dokladu, že má 
oprávnění jednat vaším jménem, a také budeme kontaktovat vás s žádostí o informace k ověření vaší 
totožnosti přímo s námi, nikoli prostřednictvím vašeho oprávněného zástupce. 
 
Souhlas se smluvními podmínkami 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte se všemi smluvními podmínkami uvedenými v těchto 
zásadách ochrany osobních údajů. 

 

 

Externí odkazy  

Podle našeho uvážení můžeme na našich webových stránkách příležitostně uvést nebo nabídnout produkty nebo služby 
třetích stran. Pokud se například rozhodnete ucházet o práci pomocí webových nástrojů poskytovaných na tomto webu, 
některé nebo všechny tyto služby mohou poskytovat externí subjekty. Tyto webové stránky externích subjektů mají 
samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Z toho důvodu neodpovídáme ani neneseme právní 
odpovědnost za obsah a aktivity těchto odkazovaných stránek. Snažíme se nicméně chránit bezúhonnost našich 
webových stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto webech. 

 

Soulad se zákonem o zpracování osobních údajů 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti do 15 let. Nikdo mladší 15 let nesmí na webových stránkách poskytovat 
žádné osobní informace. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 15 let. Pokud je vám méně než 15 
let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na našich webových stránkách. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili 
nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 15 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto informace vymažeme. Pokud si 
myslíte, že máme nějaké informace od dítěte do 15 let nebo o něm, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese. 

 

Kontaktujte nás 

Pokud máte jakékoli pochyby nebo dotazy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, co nejdříve nás informujte 
a my se to pokusíme řešit. Pokud chcete získat další informace nebo podat stížnost, pošlete nám e-mail na adresu 
communications@precastcorp.com. 

 

Pokud nemůžeme stížnost vyřešit k vaší spokojenosti a sídlíte ve Velké Británii nebo v EU, můžete kontaktovat 
dozorový úřad v EU a uplatnit své právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V České republice je 
příslušným orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který můžete 
kontaktovat telefonicky +420 234 665 111, emailem posta@uoou.cz nebo jiným způsobem uvedeným na stránkách 
www.uoou.cz. 
 

Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás také kontaktovat pomocí níže 
uvedené adresy. 

 

 

Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů 
 
I když se vždy snažíme poskytovat úplné a přesné informace týkající se našeho zpracování osobních údajů, 
vyhrazujeme si právo toto oznámení čas od času upravit, abychom zohlednili změněné okolnosti nebo nové právní 
požadavky. Pokud však v tomto oznámení dojde ke změnám, uděláme všechno pro to, aby byly informovány 
všechny dotčené osoby. 
 
 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy upraveno: 31. srpen 2021 

Precision Castparts Corp. 

4650 S Macadam Ave #400 

Portland, Oregon 97239 
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