
 

• PŘEČTĚTE SI, PROSÍM 
• HLAVNÍ KONTAKTNÍ BOD – DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ 
• Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak posuzujeme, zda je vaše firma a/nebo zaměstnavatel 

(dále jen „firma“) vhodným partnerem společnosti Verizon. Jak je popsáno v následujícím oznámení o ochraně 
osobních údajů GDPR, jsme ze zákona povinni informovat lidi spojené se subjektem, který vlastní nebo 
provozuje firmu a kteří mají sídlo v zemích Evropské unie a EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a ve 
Švýcarsku, jak používáme jejich osobní údaje pro činnosti popsané v níže uvedeném oznámení, včetně: 

• Ředitelů a funkcionářů 

• Akcionářů, kteří mají 10% nebo větší podíl z podnikání 

• Našich kontaktních osob v rámci firmy nebo jiných příslušných zaměstnanců firmy 

• (souhrnně „personál partnera“) 

• Očekáváme a požadujeme, abyste poskytli kopii tohoto oznámení o ochraně osobních údajů GDPR všem 
partnerským zaměstnancům se sídlem v EU / EHP, které prověřujeme. 

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Verizon Communications Inc. shromažďuje, 
používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když se vy nebo vaše firma (1) ucházíte o obchodního partnerství nebo 
se chcete stát zákazníkem společnosti Verizon a (2) obchodujete se společností Verizon jako obchodní partner 
(dále jen „partner“) a poskytujete nám osobní údaje přímo včetně formulářů, které používáme ke 
shromažďování informací o vás a vaší firmě (dále jen „formuláře“), nebo když shromažďujeme vaše údaje z 
předplatných služeb třetích stran a z otevřených zdrojů. Shromažďování, použití a zveřejňování osobních údajů 
se někdy označují jako zpracování. Toto oznámení také vysvětluje vaše práva související s těmito údaji. 

•  Osobní údaje, které používáme: jakákoli data, která lze použít k vaší identifikaci, jsou osobní údaje. 
Vaše osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, datum narození, domovskou a / nebo pracovní 
adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu, kopii pasu a / nebo řidičského průkazu, DIČ a / nebo daňové 
číslo, jméno společnosti, které jste ředitelem / vlastníkem, známé aliasy a podrobnosti o bankovním 
účtu. 

•  Správce dat: Verizon Communications Inc. Sídlí na 1095 Avenue of the Americas, New York, New York 
10036, USA. 

•  Kontaktní e-mail: emeadataprotection@intl.verizon.com. 

•  Důvody společnosti Verizon pro zpracování vašich osobních údajů: 

Před přijetím vaší společnosti jako partnera a po celou dobu trvání našeho obchodního vztahu s partnerem 
jsme povinni provádět ověření důvěryhodnosti (due dilligence) u ředitelů, funkcionářů, klíčových akcionářů a 
některých zaměstnanců v souladu s platnými evropskými a americkými zákony, včetně, ale nejen, protikorupční 
zákony, zákony o praní špinavých peněz / výnosy z trestné činnosti, zákony o dani z přidané hodnoty a sankční 
zákony. Tyto kontroly zahrnují kontrolu podle sankčních seznamů, seznamů subjektů ve vlastnictví státu, 
národních a evropských seznamů hledaných osob a seznamům osob politicky exponovaných osob (dále jen 
„povinnost ověření důvěryhodnosti“): 

•  Pokud jste ředitel, vedoucí pracovník nebo klíčový akcionář navrhovaného partnera – ověřování 
důvěryhodnosti a posuzování vhodnosti navrhovaných partnerů: vaše osobní údaje zpracováváme 
tak, abychom mohli (1) splnit naše povinnosti v oblasti ověřování důvěryhodnosti; (2) provést úvěrové 
kontroly; (3) identifikovat a ověřit vás, když vstoupíte na náš portál a vyplníte nějaký formulář; (4) 
zkontrolovat finanční situaci vašeho podnikání; a (5) zvážit, zda budete vhodným partnerem; a (6) 
poskytovat podporu a zlepšovat naše portály. 



•  Průběžné sledování osobních údajů – ověřování důvěryhodnosti existujícího partnera: během trvání 
našeho vztahu s partnerem budeme i nadále zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili naše 
povinnosti v oblasti due diligence. 

•  Pokud jste kontaktní osobou pro Verizon v partnerské organizaci: vaše osobní údaje zpracováváme, 
abychom mohli spravovat náš vztah před přijetím vaší společnosti jako partnera a po celou dobu trvání 
našeho vztahu. 

Další podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Verizon. 

•  Právní základ pro zpracování: pro zpracování vašich osobních údajů musíme mít právní základ. Ve 
většině případů bude právním základem jeden z následujících: (1) pokud máme závaznou právní 
povinnost dodržovat naše povinnosti ověřování důvěryhodnosti; (2) pokud je nám dovoleno provádět 
zpracování podle platných právních předpisů; nebo (3) pokud máme legitimní obchodní zájem na 
provedení zpracování. Zavedli jsme ochranná opatření, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí a 
zajistili, aby naše oprávněné zájmy nepřekonaly vaše zájmy nebo základní práva a svobody. 

•  Mezinárodní přenos vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje budou v mnoha případech zpracovávány 
mimo EHP společností Verizon nebo schválenými dodavateli třetích stran působícími v oblasti (1) služeb 
osobních prověrek; (2) IT hardwarových a softwarových služeb; (3) cloudových služeb; (4) reklamě a 
marketingu; (5) obchodních službách a řízení lidského kapitálu; a (6) správy a služeb v terénu. Společnost 
Verizon má zavedena ochranná opatření v souladu s platnými zákony, aby zajistila, že vaše osobní údaje 
budou vždy a na všech místech náležitě chráněny podle norem požadovaných platnými zákony o ochraně 
osobních údajů EHP.  

•  Když sdílíme vaše osobní údaje: vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci dceřiných společností Verizon, 
s našimi schválenými dodavateli třetích stran (jak je popsáno výše) a jak je stanoveno v zásadách ochrany 
osobních údajů společnosti Verizon. 

•  Období uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která nám umožní 
(1) splnit požadavky na uchovávání záznamů podle zákona; (2) vést obchodní záznamy pro účely analýzy a 
/ nebo auditu; (3) hájit nebo uplatňovat jakékoli stávající nebo potenciální právní nároky; a (4) řešit 
jakékoli stížnosti týkající se služeb. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nebudou pro tyto účely 
zapotřebí. Pokud existují nějaké osobní údaje, které z technických důvodů nemůžeme zcela odstranit z 
našich systémů, zavedeme vhodná opatření, abychom zabránili dalšímu zpracování nebo použití těchto 
údajů. Chcete-li získat další informace o uchovávání údajů, kontaktujte prosím 
emeadataprotection@intl.verizon.com. 

•  Právo vznést námitku. Za určitých okolností můžete vznést námitku proti použití vašich osobních údajů 
společností Verizon tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím tohoto odkazu 
https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. 

• Dodatečná práva. Máte přístup k vašim osobním údajům nebo můžete požádat, aby společnost Verizon 
vymazala nebo omezila zpracování vašich osobních údajů tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím 
tohoto odkazu https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Máte také právo podat 
stížnost svému správci osobních údajů. Další informace o vašich právech naleznete v Zásadách ochrany 
osobních údajů společnosti Verizon. 


