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Toto oznámení o ochraně osobních údajů ve společnosti Verizon vysvětluje, jak společnost Verizon sbírá, používá 

a sděluje osobní údaje vaše nebo vaší společnosti za předpokladu, že (1) požádáte o to, abyste se stali obchodními 

uživateli, nebo (2) obchodujete se společností Verizon. Osobní údaje vaše a vaší společnosti se poskytují přímo 

prostřednictvím formulářů, které používáme ke sběru informací o vás a vaší společnosti („formuláře“), a také ze 

služeb předplatného jiných stran a z otevřených zdrojů informací. Shromažďování, používání a sdělování osobních 

údajů je v některých případech označováno jako zpracování. Toto upozornění rovněž vysvětluje vaše práva v 

souvislosti s uvedenými údaji. 

 
1. Osobní údaje, které používáme: Veškeré údaje, které by bylo možné přiměřeně použít k vaší identifikaci, jsou 

vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, datum narození, adresu bydliště a/nebo adresu 

pracoviště, telefonní čísla, e-mailovou adresu, kopii pasu a/nebo řidičského průkazu, DIČ a/nebo daňové číslo, název 

společnosti, ve které jste ředitelem/vlastníkem, známé přezdívky a podrobnosti o bankovním účtu. 

 
2. Správce údajů: Společnost Verizon Communications Inc. se sídlem na adrese 1095 Avenue of the Americas, 

New York, New York 10036, USA . 

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

 

4. Důvody společnosti Verizon ke zpracování vašich osobních údajů: Než přijmeme vaši společnost jako 

obchodního uživatele, a  v  průběhu  trvání  našeho  vztahu  je  společnost  Verizon  povinna  provádět  v souladu 

s příslušnými evropskými a americkými (USA) zákony náležité kontroly u ředitelů, oficiálních zástupců, klíčových 

akcionářů a určitých zaměstnanců; to platí zejména o antikorupčních zákonech, zákonech proti úplatkářství, proti 

praní špinavých peněz / využívání prostředků pocházejících z trestných činů, o dani z přidané hodnoty a sankcích. 

Tyto kontroly zahrnují kontrolu vás a vaší společnosti porovnáním se seznamem sankcí, seznamy subjektů v majetku 

státu, seznamy EU a dalšími národními seznamy sledovaných osob a seznamy politicky exponovaných osob 

(„povinnosti náležité péče“). 

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE 

 
HLAVNÍ BOD KONTAKTU – DŮLEŽITÁ AKCE 

 
 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů při prověřování ve společnosti Verizon popisuje, jak společnost 

Verizon Communications Inc. (dále jen „Verizon“ nebo „my“) používá osobní údaje k vyhodnocení, zda je 

vaše společnost přípustný dodavatel, partner, zákazník nebo uživatel služeb společnosti Verizon (souhrnně 

„obchodní uživatel“). Společnost Verizon je povinna ze zákona upozornit operátory a vlastníky vaší 

společnosti, včetně identifikovaných kontaktních osob, ředitelů, oficiálních zástupců a držitelů akcií, kteří 

vlastní podíl nejméně ve výši 10 % (souhrnně „personál společnosti“) se sídlem ve státech v Evropské unii 

(EU), v Evropském hospodářském prostoru (EHP) (tj. Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ve Švýcarsku a ve 

Spojeném království o tom, jak používáme vaše osobní údaje ve spojení s činnostmi popsanými dále. 

 

Očekáváme a požadujeme, abyste poskytli kopii tohoto oznámení o ochraně osobních údajů při 

prověřování ve společnosti Verizon veškerému personálu společnosti se sídlem v dotčených zemích, 

který může být předmětem prověřování společností Verizon. 
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4.1 Jestliže jste ředitelem, oficiálním zástupcem nebo klíčovým akcionářem navrhovaného obchodního 

uživatele – náležitá péče a posouzení vhodnosti navrhovaných obchodních uživatelů: Společnost Verizon 

zpracovává vaše osobní údaje za účelem (1) splnění svých povinností náležité péče; (2) provedení úvěrových 

kontrol; (3) vaší identifikace a ověření, když vstoupíte na náš portál a vyplníte jakékoli formuláře; (4) kontroly finanční 

pozice vaší společnosti; (5) posouzení, zda budete vhodným obchodním uživatelem; a (6) poskytnutí technické 

podpory a vylepšení našich portálů. 

 

4.2 Jestliže jste ve své společnosti kontaktní osobou pro společnost Verizon: Verizon bude zpracovávat 

vaše osobní údaje k řízení našeho vztahu dříve, než přijme vaši společnost jako obchodního uživatele, a dále po 

celou dobu trvání našeho vztahu. Další informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti 

Verizon . 

 
4.3 Průběžné monitorování osobních údajů – současná náležitá péče o obchodní uživatele: Po dobu 

trvání  našeho  vztahu  bude  společnost  Verizon  pokračovat  ve  zpracování  osobních  údajů  vaší  společnosti  

a personálu společnosti s cílem splnit naše povinnosti náležité péče. 

 
5. Právní základ zpracování: Společnost Verizon musí mít právní základ ke zpracování vašich osobních údajů. Ve 

většině případů bude právním základem jeden z následujících stavů: (1) existuje závazná zákonná povinnost 

společnosti Verizon splnit povinnosti náležité péče; (2) společnosti Verizon je povoleno provádět zpracování          

v souladu s příslušným zákonem; nebo (3) existuje oprávněný obchodní zájem k provádění zpracování. Společnost 

Verizon má zavedená bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu vašeho soukromí a zajišťují, že naše oprávněné 

zájmy nepřeváží nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. 

 
6. Mezinárodní přenos vašich osobních údajů: V mnoha případech budou vaše osobní údaje zpracovány mimo 

státy EHP společností Verizon nebo schválenými dodavateli třetích stran, kteří poskytují (1) služby kontroly historie 

a ověřování pozadí; (2) hardwarové a softwarové služby IT; (3) cloudové služby; (4) reklamní a marketingové služby; 

(5) řízení obchodních služeb a lidského kapitálu; a (6) správu a služby v terénu. Společnost Verizon má v souladu s 

příslušnými zákony zavedená bezpečnostní opatření, která zajišťují, že vaše osobní údaje budou vždy a na všech 

místech adekvátně chráněny v souladu se standardy požadovanými příslušnými zákony EHP na ochranu osobních 

údajů. 

 
7. Kdy sdílíme vaše osobní údaje: Společnost Verizon může sdílet vaše osobní údaje ve skupině společností 

Verizon, s našimi schválenými dodavateli třetích stran (jak je popsáno výše), a jak je uvedeno v zásadách ochrany 

osobních údajů společnosti Verizon. 

 
8. Doba uchovávání osobních údajů: Společnost Verizon bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která nám 

umožní (1) splnit zákonem stanovené požadavky na uchovávání záznamů; (2) udržovat obchodní záznamy pro účely 

analýzy a/nebo auditu; (3) hájit se nebo vznést jakékoli stávající nebo potenciální právní nároky; a (4) vyřídit jakékoli 

stížnosti týkající se služeb. Jakmile přestanou být vaše osobní údaje potřebné k těmto účelům, smažeme je. Pokud 

existují jakékoli osobní údaje, které z technických důvodů nemůžeme z našich systémů zcela smazat, zavedeme 

vhodná opatření, abychom zabránili jakémukoli dalšímu zpracování nebo použití těchto údajů. Přejete-li si další 

informace ohledně uchovávání dat, obraťte se na emeadataprotection@intl.verizon.com. 

 
9. Právo na námitku: Za určitých okolností můžete vznést námitky proti použití vašich osobních údajů společností 

Verizon tím, že nás budete kontaktovat prostřednictvím tohoto odkazu https://www.verizon.com/about/privacy/ data- 

subject-rights. 
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10. Další práva: Můžete získat přístup ke svým osobním údajům nebo požádat společnost Verizon o 

vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, v takovém případě nás kontaktujte 

prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Máte také právo 

vznést stížnost u svého dozorového úřadu na ochranu osobních údajů. Další informace o vašich právech 

jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Verizon. 

http://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights

