Zásady ochrany dat a osobních údajů společnosti Ingersoll Rand
Společnost Ingersoll Rand respektuje osobní soukromí a váží si důvěry svých zákazníků,
zaměstnanců, dodavatelů, spotřebitelů, obchodních partnerů i ostatních. Společnost Ingersoll Rand
usiluje o to, aby osobní údaje shromažďovala, uchovávala, zpracovávala a distribuovala způsobem,
který je v souladu se zákony zemí, ve kterých podniká. V rámci svých podnikatelských aktivit
uplatňuje nejvyšší etické normy. Společnost Ingersoll Rand je účastníkem programu Privacy Shield
mezi EU a USA vytvořeným ve spolupráci amerického ministerstva obchodu a Evropské komise, a
řídí se jejich požadavky. Tyto Zásady ochrany dat a osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanoví
zásady ochrany soukromí, které společnost Ingersoll Rand dodržuje ve vztahu k osobním údajům
přenášeným do společnosti Ingersoll Rand z jakéhokoliv místa na světě, a to včetně přenosů
z Evropského hospodářského prostoru (který zahrnuje 28 členských států Evropské unie a navíc
Island, Lichtenštejnsko a Norsko).
I. OCHRANA SOUKROMÍ
Ministerstvo obchodu USA a Evropské komise odsouhlasily soubor zásad ochrany dat, aby
umožnily americkým společnostem uspokojovat požadavek práva EU na zajištění řádné ochrany
osobních údajů předávaných z EU do Spojených států amerických (Program Privacy Shield mezi
EU a USA). Pokud chcete získat další informace o programu Privacy Shield a zobrazit certifikaci
společnosti Ingersoll Rand, navštivte web http://www.privacyshield.gov/list.
Společnost Ingersoll Rand má manažera pro globální ochranu dat, který pomáhá zajišťovat soulad
s těmito Zásadami a záležitostmi zajištění bezpečnosti dat. Společnost Ingersoll Rand vzdělává
zaměstnance v oblasti souladu s těmito Zásadami a za účelem zajištění souladu má zavedeny
procesy sebehodnocení. Manažerka pro globální ochranu dat společnosti Ingersoll Rand, paní
Michelle Trumpower, a její korporátní právní oddělení jsou k dispozici váženým zaměstnancům,
zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a ostatním osobám, budou-li mít otázky týkající se
těchto Zásad nebo postupů zajištění bezpečnost dat. Příslušné kontaktní informace jsou uvedeny
v tomto dokumentu. S ohledem na program Privacy Shield podléhá společnost Ingersoll Rand
vyšetřovací a exekutivní pravomoci Federální obchodní komise USA (v angl. Federal Trade
Commission, FTC).
II. PŮSOBNOST
Tyto Zásady se vztahují na veškeré osobní údaje, které společnost Ingersoll Rand přijímá
v jakékoliv podobě, a to včetně elektronické, listinné i ústní. Společnost Ingersoll Rand
shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje týkající se současných a bývalých
zaměstnanců a také uchazečů o zaměstnání prostřednictvím svých internetových stránek,
intranetových stránek, elektronické pošty a také ručně. Společnost Ingersoll Rand nebude
prodávat ani sdělovat takové informace třetím stranám jinými způsoby, než jaké jsou uvedeny
v těchto Zásadách. Společnost Ingersoll Rand v globálním měřítku zavede a bude uplatňovat
firemní postupy, které budou konzistentní s těmito Zásadami. Bez ohledu na výše uvedené má
společnost Ingersoll Rand ještě další samostatné zásady, kterými se řídí zpracování osobních
údajů žadatelů a zaměstnanců a externích osobních údajů v těch zemích, které jsou členskými
zeměmi EU. Tyto Zásady jsou v souladu se zákony na ochranu osobních údajů EU.
Společnost Ingersoll Rand shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje týkající se
současných a bývalých zaměstnanců a také uchazečů o zaměstnání, jako např. jména, kontaktní
údaje, národní identifikační kódy (rodné číslo), informace o bankovních účtech a informace
o rodinné situaci. Tyto informace jsou vedeny na úrovni korporátního a regionálního ústředí
společnosti Ingersoll Rand a jejími pověřenými zástupci, a to v závislosti na úrovni pracovní
pozice zaměstnance a místní pobočce zaměstnance či žadatele. Společnost Ingersoll Rand
shromažďuje osobní údaje pro účely pracovněprávního vztahu a legitimní účely
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v personální oblasti, jako např. správa a hodnocení zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání,
nábor a personální obsazování, správa mezd, sledování docházky, školení a rozvoj, plánování
řízení, hodnocení a kariérní růst, vyjednávání s odbory, výroba a publikace adresáře společnosti
a telefonních a e-mailových seznamů, správa e-mailových a ostatních komunikačních systémů,
výroba zaměstnaneckých průkazů, sledování využívání aktiv společnosti, informace rodinným
příslušníkům v případě krizové situace, obsazení pracovních pozic, správa a realizace programů
zaměstnaneckých benefitů a odměn, plnění regulačních požadavků na výkaznictví, řízení
ostrahy, ochrany zdraví a bezpečnosti, řízení výkonnosti zaměstnanců, přístup do firemní sítě,
řízení a správa Etické linky, realizace komunikace na pracovišti, analytika pracovní síly a
ověřování. Společnost Ingersoll Rand nezjišťuje ani neshromažďuje informace týkající se
politických názorů, náboženství, filozofických či sexuálních preferencí. V rozsahu, v jakém
společnost Ingersoll Rand vede záznamy o členství v odborových svazech, zdravotním stavu,
rase či etnické příslušnosti, bude společnost Ingersoll Rand takové informace chránit, zajišťovat
jejich bezpečnost a zpracovávat je způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami a
příslušnými zákony.
Společnost Ingersoll Rand také shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje týkající se
potenciálních zákazníků, spotřebitelů, dodavatelů, odborných poradců a konzultantů, distributorů,
prodejců, poskytovatelů, obchodních partnerů a ostatních subjektů, jako např. jméno, kontaktní
údaje, asistence při správě zaměstnaneckých výhod a programů odměn a finanční nebo jiné
platební informace. Tyto informace mohou být vedeny jako záznamy v korporátních kancelářích
společnosti v irském Swords, Davidsonu v Severní Karolíně, Piscataway v New Jersey, nebo jiné
lokalitě společnosti Ingersoll Rand a jejích pověřených zástupců v souladu s místními zákony.
Společnost Ingersoll Rand shromažďuje osobní údaje mimo jiné pro legitimní obchodní účely,
jako např. zpracování a realizace objednávek, zákaznické služby, poskytování služeb či produktů
společnosti Ingersoll Rand, správa produktů, záručních záležitostí a reklamací, plnění požadavků
na výkaznictví a vedení záznamů, vedení přesných záznamů o závazcích a pohledávkách,
marketing, interní marketingový průzkum, řízení bezpečnosti a výkonnosti, finanční data a data
o odbytu a kontaktní informace. Veškeré osobní údaje shromažďované společností Ingersoll
Rand budou použity pro legitimní obchodní účely v souladu s těmito Zásadami.
Společnost Ingersoll Rand může zpracovávat a předávat osobní údaje poskytovatelům služeb,
poradcům, potenciálním transakčním partnerům nebo jiným třetím stranám v souvislosti
s posouzením, jednáním či realizací korporátních transakcí, v rámci kterých by došlo k akvizici či
fúzi společnosti Ingersoll Rand s jinou společností, nebo v případě prodeje, likvidace či převodu
veškerých jejích aktiv nebo jejich části.
Společnost Ingersoll Rand může také zpracovávat a předávat osobní údaje, jak je důvodně
nutné nebo ze zákona povinné na základě závažného veřejného zájmu, aby reagovala na
zákonné požadavky veřejných úřadů (i v rámci uspokojení požadavků ve smyslu národní
bezpečnosti nebo výkonu práva), aby plnila vládní požadavky na výkaznictví a vedení záznamů,
nebo aby mohla stanovit, uplatňovat a hájit právní nároky společnosti Ingersoll Rand nebo jiných
společností v rámci korporátní skupiny.
III. DEFINICE
Pro účely těchto Zásad platí následující definice:
„Pověřený zástupce“ představuje jakoukoliv třetí stranu, která zpracovává osobní údaje poskytované
společností Ingersoll Rand, aby mohla provádět úkoly jménem společnosti Ingersoll Rand a dle jejích
pokynů.
„Ingersoll Rand“ představuje společnost Ingersoll Rand plc, její dceřiné společnosti, divize a
skupiny, včetně značek jako např. Ingersoll Rand, Thermo-King, Trane a Club Car.
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„Osobní údaje“ představuje jakékoliv informace nebo soubory informací, které identifikují nebo by
mohly sloužit společnosti Ingersoll Rand nebo jejímu zástupci k identifikaci konkrétní osoby.
Osobní údaje nezahrnují informace, které jsou anonymizovány nebo které jsou veřejně
dostupné, nejsou-li kombinovány s neveřejnými osobními údaji.
„Citlivé osobní údaje“ představují osobní údaje, které se týkají rasy, etnického původu, členství
v odborovém svazu, politických názorů, náboženské či filozofické víry, zdravotního stavu či
sexuálního života nebo záznamy v trestním rejstříku. Kromě toho bude společnost Ingersoll Rand
nakládat jako s citlivými osobními údaji také s osobními údaji, které obdrží od třetí strany, pokud
taková třetí strana s takovými údaji zachází jako s citlivými a za takové je považuje.
IV. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Ingersoll Rand se zavazuje, že osobní údaje, na které se vztahují tyto Zásady, budou
podléhat následujícím zásadám:
(1) UPOZORNĚNÍ: V případech, kdy společnost Ingersoll Rand shromažďuje osobní údaje
přímo od konkrétních osob, bude takové osoby informovat o účelech, pro které jejich osobní
údaje shromažďuje, uchovává a zpracovává, typech třetích stran, které nejsou pověřenými
zástupci společnosti a kterým společnost Ingersoll Rand takové údaje předává, a o případných
možnostech či prostředcích, které společnost Ingersoll Rand jednotlivcům pro účely omezení
používání a předávání jejich osobních údajů nabízí. První žádost o poskytnutí osobních údajů
společnosti Ingersoll Rand, nebo jakmile to bude technicky možné, bude doprovázet upozornění
o použití osobních údajů ve srozumitelném a pochopitelném jazyce. Takové upozornění bude
v každém případě sděleno předtím, než společnost Ingersoll Rand takové údaje použije pro
účely jiné, než pro které údaje původně shromáždila.
(2) VÝBĚR: Společnost Ingersoll Rand nabídne jednotlivcům možnost rozhodnout se
(odmítnout), zda budou jejich osobní údaje (a) předávány třetím stranám, které nejsou
pověřenými zástupci společnosti, nebo (b) budou sloužit pro účely jiné, než účely pro které byly
původně shromážděny nebo pro které poskytla příslušná osoba dodatečně svůj souhlas.
U citlivých osobních údajů dá společnost Ingersoll Rand jednotlivcům možnost jednoznačně a
výslovně poskytnout souhlas (odmítnout souhlas) s předáváním takových údajů třetím stranám,
které nejsou pověřenými zástupci společnosti, nebo jejich použití pro účely jiné, než účely pro
které byly původně shromážděny nebo pro které poskytla příslušná osoba dodatečně souhlas.
Společnost Ingersoll Rand poskytne jednotlivcům přiměřené mechanismy, aby mohli uplatnit své
rozhodnutí, dojde-li ke změně okolností.
(3) OMEZENÍ DATOVÉ INTEGRITY A ÚČELU: Společnost Ingersoll Rand bude používat
osobní údaje pouze způsoby, které jsou slučitelné s účely, pro které byly shromážděny nebo pro
které poskytla příslušná osoba dodatečně souhlas. Společnost Ingersoll Rand bude uplatňovat
přiměřená opatření, aby zajistila vhodnost osobních údajů pro zamýšlený účel použití, jejich
přesnost, ucelenost a aktuálnost.
(4) ODPOVĚDNOST ZA DALŠÍ PŘEDÁVÁNÍ: Společnost Ingersoll Rand využívá zástupce
z řad třetích stran, kteří jí pomáhají realizovat účely popsané v těchto Zásadách, např.
podporu našich zákazníků, realizace technických operací a uchovávání a přenos dat.
Společnost Ingersoll Rand ověří, že každá třetí strana, které předá osobní údaje, bude řádně
chránit soukromí takových osobních údajů. Příklady řádných opatření za účelem ochrany
soukromí zahrnují: smlouva zavazující třetí stranu k zajištění alespoň takové úrovně ochrany,
jakou vyžadují příslušné zásady ochrany soukromí, skutečnost, že třetí strana podléhá
zákonu EU o ochraně osobních údajů, certifikace třetí strany v rámci programu Privacy
Shield, nebo je u ní jinak zajištěna odpovídající úroveň ochrany dle Evropské komise (např.
společnosti se sídlem ve Švýcarsku). Dozví-li se společnost Ingersoll Rand, že třetí strana
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používá nebo předává osobní údaje způsobem, který je v rozporu s těmito Zásadami, pak
společnost Ingersoll Rand uplatní přiměřená opatření, aby takovému používání či předávání
osobních údajů zabránila či jej zastavila. Společnost Ingersoll Rand považuje třetí strany,
kterým sděluje osobní údaje, zodpovědné za zachování důvěry, kterou naši zaměstnanci a
zákazníci do společnosti vkládají. Společnost Ingersoll Rand bude dle zásad programu
Privacy Shield odpovědná v případě, že pověřený zástupce zpracuje osobní údaje
způsobem, který není v souladu se zásadami programu Privacy Shield, pokud společnost
Ingersoll Rand neprokáže, že není zodpovědná za událost, která dala takové škodě
vzniknout.
(5) PŘÍSTUP A OPRAVY: Na vyžádání umožní společnost Ingersoll Rand jednotlivcům
přiměřený přístup k osobním údajům, které o nich uchovává. Kromě toho přijme společnost
Ingersoll Rand přiměřená opatření, aby umožnila jednotlivcům opravit, pozměnit či vymazat ty
údaje, které jsou nepřesné či nekompletní. Přeje-li si zaměstnanec zkontrolovat či aktualizovat
osobní údaje, může tak učinit prostřednictvím zástupce místního personálního oddělení.
(6) ZABEZPEČENÍ: Společnost Ingersoll Rand přijme přiměřená preventivní opatření, aby
chránila osobní údaje, které vlastní, před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem,
předáním, pozměněním a zničením. Společnost Ingersoll Rand chrání data různými způsoby.
Fyzické zabezpečení je určeno k prevenci neoprávněného přístupu k zařízení databází a
fyzickými kopiím citlivých osobních údajů. Elektronické zabezpečení neustále sleduje přístup
k našim serverům a zajišťuje ochranu před různými druhy neoprávněného přístupu k serverům
ze vzdálených lokalit. Tato ochrana zahrnuje brány firewall, řízení přístupu a šifrovací
technologii. Společnost Ingersoll Rand omezuje přístup k osobním údajům a datům na ty osoby
v organizaci společnosti Ingersoll Rand nebo pověřené zástupce společnosti Ingersoll Rand,
kteří potřebují takové osobní údaje a data uchovávat a zpracovávat pro konkrétní pracovní účely.
Osoby, kterým byl udělen přístup k osobním údajům, jsou si vědom svých povinností v oblasti
ochrany bezpečnosti, důvěrnosti a neporušenosti takových údajů, byly proškoleny a obdržely
pokyny, jak tak činit.
(7) POSTIH, VYNUTITELNOST A ODPOVĚDNOST: Společnost Ingersoll Rand bude provádět
audity zajištění souladu s příslušnými předpisy a postupy na ochranu osobních údajů, aby
ověřila, zda jsou principy těchto Zásad a příslušných norem dodržovány. Každý zaměstnanec,
u kterého společnost Ingersoll Rand prokáže porušení těchto Zásad, bude vystaven
disciplinárnímu řízení, v jehož důsledku může dojít i k ukončení pracovního poměru.
V. ŘEŠENÍ SPORŮ
S veškerými otázkami či pochybnostmi týkajícími se používání či předávání osobních údajů se
obracejte na oddělení pro ochranu dat a osobních údajů společnosti Ingersoll Rand na níže
uvedené adrese. Společnost Ingersoll Rand prošetří a pokusí se vyřešit stížnosti a spory týkající
se používání a předávání osobních údajů v souladu s principy uvedenými v těchto Zásadách. Ve
vztahu ke stížnostem, které nelze vyřešit mezi společností Ingersoll Rand a stěžovatelem,
souhlasila společnost Ingersoll Rand, že se bude účastnit postupů řešení sporů komise zřízené
úřady EU pro ochranu osobních údajů, poskytne součinnost a bude se při řešení sporů řídit
pokyny švýcarského federálního komisaře pro ochranu dat a informací v souladu se zásadami
ochrany osobních údajů. V některých situacích se mohou stěžovatelé proti těmto rozhodnutím
odvolat pomocí závazného rozhodčího řízení. Všechny tyto prostředky řešení sporů jsou
bezplatné.
VI. OCHRANA SOUKROMÍ NA INTERNETU A SOUBORY COOKIE
Společnost Ingersoll Rand považuje internet, intranetové webové stránky a používání dalších
technologií za cenné nástroje umožňující komunikaci a interakci se spotřebiteli, zaměstnanci,
dodavateli, obchodními partnery a dalšími subjekty. Společnost Ingersoll Rand chápe význam
ochrany soukromí osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím webových stránek, které
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provozuje. Jediným účelem provozování webových stránek společností Ingersoll Rand je
poskytovat veřejnosti informace o produktech a službách. Obecně mohou návštěvníci na webu
přistupovat k informacím společnosti Ingersoll Rand, aniž by museli sdělovat osobní údaje.
Návštěvníci webu se mohou rozhodnout dobrovolně sdělit osobní údaje prostřednictvím webu
Ingersoll Rand, ale činit tak nemusí. Společnost Ingersoll Rand shromažďuje informace od
návštěvníků webu, kteří dobrovolně poskytnou osobní údaje vyplněním a odeslání online
dotazníků týkajících se zpětné vazby k webu, při žádostech o informace o produktech a službách
společnosti nebo ucházejí-li se o zaměstnání. Osobní údaje dobrovolně poskytované uživateli
webu jsou kontaktní údaje, které zahrnují pouze jméno uživatele, adresu domácnosti a/nebo
firmy, telefonní čísla a e-mailovou adresu. Společnost Ingersoll Rand tyto údaje shromažďuje,
aby mohla odpovídat na otázky a zasílat vyžádané informace. Společnost Ingersoll Rand tyto
údaje neprodává.
Společnost Ingersoll Rand může také shromažďovat anonymní informace o uživatelích
webových stránek prostřednictvím souborů „cookie“, aby mohla poskytovat lepší zákaznické
služby. Soubory „cookie“ jsou malé soubory, které web umisťuje do počítačů uživatelů, aby
uživatele identifikoval a zlepšoval jeho uživatelskou zkušenost na webu. Pracovníci společnosti
pravidelně provádějí audit komerčních webů společnosti Ingersoll Rand s cílem určit, které
soubory cookie se na příslušném webu používají. Používané soubory cookie typicky nejsou
rušivé a obvykle nejsou spojené s kontaktními nebo jinými identifikovatelnými údaji návštěvníků.
Návštěvníci mohou prohlížeče nastavit tak, aby před uložením souboru cookie uživatele
upozornili a dali mu tak možnost rozhodnout, zda uložení souboru cookie povolí. Návštěvníci
také mohou nastavit svůj prohlížeč tak, že soubory cookie budou vypnuté. Návštěvníci webu se
mohou dozvědět, jak kontrolovat nebo odstraňovat soubory cookie používané na webech
společnosti Ingersoll Rand, podrobné informace naleznete na webových stránkách
http://www.aboutcookies.org. Rozhodnou-li se ovšem návštěvníci soubory cookie potlačit,
některé součásti webu společnosti Ingersoll Rand nemusí řádně fungovat.
Níže uvedená tabulka popisuje soubory cookie, které používáme na webových stránkách
www.Ingersollrand.com.
Soubory cookie relace
Soubory cookie relace používáme po dobu návštěvy našeho webu a slouží k vyrovnávání
zatížení.
Uživatelská data nejsou propojena s vašimi kontaktními údaji.
Trvalé soubory cookie pro webovou analytiku
Google Analytics – tento nástroj slouží k porozumění, jakým způsobem se web používá,
abychom mohli zlepšovat uživatelskou zkušenost. Uživatelská data nejsou propojena s vašimi
kontaktními údaji.
Další informace o postoji společnosti Google k soukromí ve vztahu k analytickým službám
najdete na webu https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Adobe Site Catalyst – tento nástroj slouží k porozumění, jakým způsobem se web používá,
abychom mohli zlepšovat uživatelskou zkušenost. Uživatelská data nejsou propojena s vašimi
kontaktními údaji.
Další informace o postoji společnosti Adobe k soukromí ve vztahu k analytickým službám najdete
na webu http://www.omniture.com/en/privacy/product.
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Jen málo webů společnosti Ingersoll Rand, pokud vůbec nějaké, je určeno dětem. Nicméně
společnost Ingersoll Rand je odhodlána dodržovat platné zákony a požadavky, například
americký zákon o ochraně osobních údajů dětí on-line (Children's Online Privacy Protection Act,
COPPA)
Webové stránky společnosti Ingersoll Rand mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které
nejsou stránkami společnosti Ingersoll Rand. Za obsah takových webových stránek a jejich
zásady či postupy ochrany osobních údajů není společnost Ingersoll Rand zodpovědná.
Společnost Ingersoll Rand doporučuje všem uživatelům, aby se na takových stránkách
seznámila s jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů, které se mohou lišit od zásad
uplatňovaných společností Ingersoll Rand.
VII. EVROPSKÁ UNIE - GDPR
7.1.
Jak již bylo uvedeno, tyto Zásady ochrany dat a osobních údajů stanoví zásady ochrany
soukromí, které společnost Ingersoll Rand dodržuje ve vztahu k osobním údajům přenášeným do
společnosti Ingersoll Rand z libovolného místa na světě, a to včetně přenosů z Evropského
hospodářského prostoru (který zahrnuje 28 členských států Evropské unie a navíc Island,
Lichtenštejnsko a Norsko).
Pokud spolupracujete s našimi pobočkami v EU nebo jste datovým subjektem chráněným
GDPR, můžete uplatit svá práva ve smyslu GDPR vzhledem k příslušné pobočce společnost
Ingersoll-Rand v EU, která využívá vaše osobní údaje na místní či národní úrovni pro
potřeby každodenních aktivit příslušné pobočky, přičemž pobočka vystupuje jako
samostatný regulátor. Pro všechna přeshraniční zpracování osobních údajů v EEA na skupinové
úrovni je regulátorem společnost Ingersoll-Rand Company, korporace v New Jersey, se sídlem v
800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036-1840 USA („společnost IR”). Vzhledem k takovému
zpracování osobních údajů v EEA má společnost IR hlavní sídlo v EEA: Ingersoll Rand
International Ltd., belgická pobočka, Alma Court Building, Lenneke Marelaan 6, 1932 St-StevensWoluwe, Belgie, s belgickým IČO 0826.378.038 („belgická pobočka společnosti IR Ltd.”).
7.2.
Pro uchazeče o zaměstnání, současné a bývalé zaměstnance našich poboček
společnosti Ingersoll-Rand v EU jsou vydána samostatná upozornění a zásady v souladu s
právem EU, které tyto osoby informují o našem zpracování dat a jejich právech.
Pokud nejste uchazečem o zaměstnání, současný ani bývalý zaměstnanec, v tomto dokumentu
vás informujeme o vašich právech ve smyslu GDPR a o způsobu jejich uplatňování. V takovém
případě může být zpracování osobních údajů příslušnými subjekty společnosti Ingersoll-Rand
dáno na potřebou uzavření smlouvy s vámi nebo podniknutím kroků na vaší žádost před
uzavřením takové smlouvy, protože nám takovou zákonnou povinnost ukládá zákon nebo
protože je takový krok v našem oprávněném zájmu (například pokud pracujete pro některého z
našich dodavatelů nebo zákazníků, kteří vaše data potřebují k běžnému chodu podnikání nebo
protože si chcete prohlížet naše webové stránky) nebo alternativně může být takový krok
podmíněn vaším souhlasem (například pokud jste dali souhlas k použití vašich osobních údajů
pro přímé marketingové účely).
7.3.

Ve smyslu GPDR mají fyzické osoby následující práva:
právo přístupu k osobním údajům, které příslušný regulátor o dané fyzické osobě
vede, jakož i právo na nápravu a smazání takových dat;
právo na omezení zpracování osobních údajů fyzické osoby příslušným regulátorem
a právo na vznesení námitky ke zpracování;
právo získat od příslušného regulátoru výpis osobních údajů, které byly předmětem
komunikace fyzické osoby s regulátorem za účelem jejich přenosu k dalšímu regulátorovi
(tzv. „právo na přenositelnost dat“), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu.
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právo kdykoli zrušit souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů, které
bylo pravděpodobně založeno na souhlasu, bez dotčení legálnosti takového zpracování
založeného na udělení souhlasu před odstoupením;
právo podání stížnosti k příslušnému dozorčímu orgánu.
Uplatňování těchto práv může podléhat určitým podmínkám a výjimkám ve smyslu GDPR.
Fyzické osoby, které chtějí uplatňovat tato práva, mohou tak učinit kontaktováním:
Pro současní zaměstnance společnosti IR: Současní zaměstnanci na území EU mohou
podat žádosti o přezkoumání dat na intranetu společnosti Ingersoll Rand z možností nabídky
MyResources / Policies and Procedures / GDPR Data Subject Requests (Moje zdroje/
Zásady a postupy/ Žádosti datových subjektů GDPR)
Pro všechny ostatní fyzické osoby: https://company.ingersollrand.com/privacy-policy/gdprrequest.html

Nebo:
Ingersoll Rand Privacy Inquiries
Ingersoll Rand Company
800 Beaty Street, Building E
Davidson, North Carolina
08855-6820
Attention: Michelle Trumpower, Global Data Protection and Privacy Officer
Nebo:
Ingersoll Rand Privacy Inquiries
Ingersoll-Rand International Ltd.
Belgian Branch
Lenneke Marelaan 6
1932 St-Stevens-Woluwe
Belgie
Attention: Přezkoumání ochrany soukromých údajů (právní oddělení / HR)
Žádost musí obsahovat jméno osoby, adresu a příslušné kontaktní údaje (telefonní číslo a emailovou adresu). Společnost Ingersoll Rand může vyžadovat poskytnutí dalších informací na
ověření vaší identity a vyvine veškeré přiměřené úsilí k co nejrychlejšímu vyhovění takovým
žádostem ve lhůtách daných platnými zákony.
7.4.
Pokud není ujednáno jinak nebo vyžadováno platnými zákony nebo regulatorními
požadavky, příslušný subjekt společnosti Ingersoll-Rand, který kontroluje vaše osobní údaje, tyto
osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytnou k naplnění legitimních podnikatelských účelů,
pro které byly osobní údaje shromažďovány (včetně důvodů vyhovění libovolným zákonným,
daňovým, účetním nebo jiným ohlašovacím požadavkům či povinnostem). Pokud není zničení
nebo vymazání osobních údajů nařízeno zákonem, pak tato data anonymizujeme tak, aby
nemohla být spojena nebo zpětně přiřazena k žádné fyzické osobě. Místní subjekty společnosti
Ingersoll-Rand mohou mít zásady, které se odlišují od výše uvedených.
7.5.
Naše pobočky na území EU mohou osobní údaje převádět do společnosti Ingersoll Rand
v USA pro účely uvedené v těchto Zásadách nebo jiné účely, které byly předmětem komunikace
s vámi. Jak bylo uvedeno výše, společnost Ingersoll-Rand je certifikována podle ochrany
soukromí v EU - USA a podle rámce ochrany soukromí mezi USA a Švýcarskem vyvinutým
Ministerstvem obchodu USA a Evropskou komisí, které poskytují vhodné záruky pro tento
převod.
Vzhledem k ostatním převodům mimo EEA k externím dodavatelům společnost Ingersoll-Rand
zaručuje přiměřenou ochranu osobních údajů prostřednictvím implementace standardních
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smluvních ustanovení uznávaných Evropskou komisí s těmito externími dodavateli, nebo bude
ochrana dat zajištěna u dodavatelů, kteří jsou rovněž certifikováni podle ochrany soukromí v EU USA a podle rámce ochrany soukromí mezi USA a Švýcarskem.
VIII. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD
Postupy uvedené v těchto Zásadách jsou aktuální postupy ochrany osobních údajů platné k datu
25. května 2018. Společnost Ingersoll Rand si vyhrazuje právo tyto Zásady kdykoliv upravit či
pozměnit v souladu s požadavky příslušných zásad a platných zákonů. Takové změny řádným
způsobem oznámí.
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