C1.20 Ochrana údajů a zásady ochrany osobních údajů; zásady bezpečného přístavu
Prohlášení
Parker Hannifin Corporation
Datum
Nahrazuje
Tento list
Listů celkem
Číslo zásad
účinnosti
22. 1. 2009
3-1-05
1
3
1-20
Věc: ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ A OCHRANY OSOBNÍCH INFORMACÍ
Parker-Hannifin Corporation shromažďuje a používá jisté osobní informace (údaje)
v souvislosti s vedením a správou vztahů před vznikem pracovněprávních vztahů,
pracovněprávních vztahů a vztahů po skončení pracovněprávních vztahů, i jisté informace
(údaje) o zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech a jiných třetích stranách
(osobách). Vzhledem k mezinárodní povaze podnikání společnosti Parker zahrnují tyto
činnosti předávání takovýchto osobních informací (údajů) jednou entitou druhé entitě v rámci
podnikové struktury Parker a přes hranice států. Společnost Parker dodržuje veškeré zákony
a předpisy týkající se shromažďování, používání a předávání osobních informací (údajů) o
potenciálních, stávajících a minulých zaměstnancích a o jejich rodinných příslušnících,
zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („směrnice EU“
nebo „směrnice EU o ochraně údajů“), švýcarský federální zákon o ochraně údajů („FZOU“),
a odpovídající zásady bezpečného přístavu, které stanovilo US Department of Commerce
(„zásady bezpečného přístavu“) a které platí pro předávání osobních informací (údajů)
z členských států EU a Švýcarska americkým adresátům.
1.0

ÚČEL

Účelem těchto zásad je informovat zaměstnance a ostatní osoby o zásadách, kterými se
společnost Parker řídí při zpracování osobních informací (údajů), které obdrží ze Švýcarska
a států EU. Tyto zásady jsou v souladu se zásadami bezpečného přístavu US Department of
Commerce a 15 často kladenými otázkami, jež jsou jejich součástí.
2.0

ROZSAH

Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje, bez ohledu na to, zda se týkají zaměstnanců či
jiných osob, které Parker-Hannifin dostane ve Spojených státech ze Švýcarska a Evropské
unie („EU“), v jakémkoli formátu, zejména včetně elektronické cesty.
3.0

ZÁSADY

DEFINICE
„Osobní údaje“ a „osobní informace“ jsou údaje identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osoby, které společnost Parker ve Spojených státech získá z EU, a zaznamenané v jakékoli
formě.
„Subjekt údajů“ je fyzická osoba, k níž se osobní údaje nebo informace vztahují.
„Zpracování“ znamená jakékoli zpracování on-line nebo off-line a zahrnuje takové činnosti
jako kopírování, evidence a zadávání osobních informací do databáze.
„Citlivé údaje“ jsou údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích či
náboženství, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu údajů. Bez výslovného
souhlasu subjektu údajů nelze citlivé údaje vůbec zpracovávat.
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Při zpracování osobních údajů společnost Parker dodržuje následující zásady bezpečného
přístavu. Dodržování těchto zásad může být v jistých případech v nezbytném rozsahu
omezeno za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti, veřejného zájmu nebo
vymožení práva.
4.0

POSTUP

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PŘÍSTAVU
Oznámení
Společnost Parker informuje všechny identifikované subjekty údajů o účelech
shromažďování a používání osobních informací. V jistých situacích jsou údaje
„anonymizovány“ tak, že zpracovatelé údajů v rámci společnosti Parker neznají jména
subjektů údajů. V takovýchto případech není třeba subjekty údajů informovat.
Volba
Společnost Parker dává každému subjektu údajů příležitost neumožnit společnosti sdělovat
jeho osobní informace třetí straně (osobě) či je používat pro účely, které se neslučují
s účelem, pro který byly tyto informace původně shromážděny nebo schváleny. Citlivé údaje
lze sdělovat třetí straně (osobě) nebo používat pro jiný účel, než je původní nebo schválený
účel, pouze na základě předchozího souhlasu (opt-in).
Další předání (třetí straně-osobě)
Společnost Parker je oprávněna předávat informace třetí straně (osobě), která jedná jako její
zástupce, např. externímu správci výhod, přičemž zajistí, že s ní tato třetí strana uzavře
dohodu, ve které se zaváže zajistit ochranu stejné úrovně, jaká je požadována dle zásad
bezpečného přístavu.
Zabezpečení
Společnost Parker činí náležitá opatření, aby ochránila osobní údaje před ztrátou, zneužitím
a neoprávněným přístupem, jejich sdělováním, pozměňováním a zničením. Tato opatření
zahrnují ochranu formou hesla pro přístup k informačním systémům on-line a omezený
přístup k osobním údajům zpracovávaným oddělením lidských zdrojů.
Integrita údajů
Společnost Parker činí náležité kroky k tomu, aby zajistila přesnost, úplnost a aktuálnost
osobních údajů. Všichni zaměstnanci jsou vyzváni, aby okamžitě informovali oddělení
lidských zdrojů a mzdovou účtárnu o jakékoliv změně svých osobních informací.
Přístup
Na žádost jsou subjekty údajů oprávněny získat přiměřený přístup ke svým osobním
informacím a mohou požádat o opravu nepřesných informací.
Vymahatelnost
Společnost Parker se jakožto správce údajů každoročně certifikuje na US Department of
Commerce, přičemž Federální obchodní komise USA je zmocněna prošetřovat
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stížnosti a zajišťuje fyzickým osobám nápravu v případě, že společnost zásady bezpečného
přístavu nedodržuje. Všichni kontroloři společnosti Parker jsou odpovědni za vymáhání a
dodržování těchto zásad. Očekává se, že zaměstnanci společnosti Parker se seznámí se
všemi zásadami platnými pro tuto oblast a že je budou dodržovat. Nedodržení těchto zásad
může vést k disciplinárnímu postihu, včetně ukončení pracovního poměru.
Ověření
Společnost Parker provádí vlastní roční hodnocení, aby ověřila, že tyto zásady ochrany
údajů a osobních informací jsou v rámci společnosti zveřejňovány, implementovány a
uplatňovány, a že dodržuje zásady bezpečného přístavu.
Řešení sporů
Jakékoli otázky nebo obavy týkající se používání či sdělování osobních informací (údajů)
zasílejte oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti Parker-Hannifin na níže uvedenou
adresu. Zaměstnanci mohou případně přímo kontaktovat vnitrostátní úřady EU nebo
švýcarský úřad pro ochranu osobních údajů. Společnost Parker prošetří stížnosti a pokusí se
vyřešit spory ve věci používání a sdělování osobních informací (údajů) v souladu se
zásadami uvedenými v tomto dokumentu. Společnost Parker souhlasí, že v případě
stížností, které Parker a stěžovatel nevyřeší, bude spolupracovat s unijně evropskými a
švýcarským úřadem pro ochranu osobních údajů, pokud je stěžovatel zaměstnanec. Mimoto
se Parker podřizuje konečným a závazným rozhodnutím Federální obchodní komise.
Kontaktní údaje
Otázky či vyjádření ve věci těchto zásad zasílejte oddělení pro ochranu osobních údajů
společnosti Parker.
E-mail:
PrivacyOffice@parker.com
Poštou:
Oddělení pro ochranu osobních údajů Parker-Hannifin
K rukám manažera oddělení lidských zdrojů
6034 Parkland Boulevard
Cleveland, Ohio 44124-4141
Změny těchto zásad bezpečného přístavu
Tyto zásady lze čas od času měnit v souladu s požadavky zásad bezpečného přístavu.
Takovéto změny budou vhodným způsobem oznámeny. Tyto zásady jsou vyvěšeny na
webových stránkách společnosti Parker na www.parker.com a na intranetu určeném pro její
zaměstnance na pol.parker.com.
Schválil: [podpis]

Schválil: [podpis]

Donald. E. Washkewicz

Daniel S. Serbin
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