1. IDENTIFICATION OF THE PERSONAL DATA CONTROLLER
1.1. The purpose of this document is to provide information about the processing of
personal data by McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING
AGENCY, IN 17046041, with its registered office at Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00
Prague (hereinafter referred to as the "Company"). In connection with Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
effective as of 25 May 2018, we have summarized basic information concerning the
processing and protection of your personal data by the Company.
1.2. Should you have any questions or requests concerning the protection of personal data,
please contact our authorized employee at gdpr@mccann.cz.
2. PURPOSE, EXTENT AND LEGAL BASIS OF PERSONAL DATA PROCESSING
2.1. For the purposes of executing and performing a contract /order, we process essential
data. The legal basis for this processing is the execution and performance of a contract as
well as the fulfillment of legal obligations. We obtained these personal data directly from
you and/or in performing an order/contract.
•
•
•

Identification data (first and last name, address);
Contact details (e-mail, phone number);
Name, IN/TIN and registered office of the firm.

2.2. For the purposes of analyzing and improving our services and offers. The legal basis for
this processing is the legitimate interest of our company. We obtained these personal data
based on your visit of our website.
•

Details about your visit of our website (cookies, IP address).

2.3. For the purposes of communicating with you, responding to your questions and
requests (complaints, etc.). The legal basis for this processing is our legitimate interest or the
performance of a contract and the fulfillment of legal obligations. We obtained these
personal data based on your question/request made at info@mccann.cz.
•

Contact details (e-mail, first and last name, phone number).

3. TIME-LIMIT OF PERSONAL DATA PROCESSING
3.1. The time-limit of personal data processing depends on the purpose of processing. It is
therefore the term of a contract or an order and the time period required. In view of the
statute of limitation pursuant to the Civil Code, we shall keep your personal data for 10 years
after the termination of our contractual relationship. In the case of our legitimate interest,
we shall process your personal data as long as this legitimate interest exists.

4. TO WHOM WE TRANSMIT YOUR PERSONAL DATA
4.1. We may transmit your personal data to:
•
•

The providers of services related to our activity, e.g. carriers, banks and entities that
help us manage contracts and your claims or print and deliver notices;
Other entities in compliance with applicable legal regulations (e.g. reporting to tax
offices as required by law, to the police as part of crime investigation, etc.).

4.2. Your personal data may be processed by entities within the European Economic Area
(EEA) as well as by entities outside the EEA that include the companies from McCann
Worldgroup and the providers of information and other services. In the case that we
transmit your personal data outside the EEA, we protect them through applicable
contractual clauses or other relevant guarantees in compliance with the GDPR.
5. PERSONAL DATA PROCESSING AND SECURING
5.1. The Company has many security policies in place to protect data against loss, alternation
or unauthorized access. To secure your personal data, the Company has adopted
appropriate organizational and technical measures based on the GDPR, including controlled
access to personal data. The Company performs regular audits concerning data and personal
data security.
5.2. Your personal data shall be stored in both electronic form and paper form. Electronic
data are stored on shared disks in the Company’s data center. Only Company employees
have limited and controlled access to personal data on shared disks. Paper documentation is
kept in locable filing cabinets, to which only designated Company employees have access.
Electronic and paper data are regularly liquidated in compliance with the filing and
shredding regulation.
6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS
6.1. Cookies are small data files that are necessary for a correct functioning of a website and
are stored in your computer at the moment you start using the website. This is how the
website remembers your actions and settings for a certain time period so that you would
not have to enter them again when you revisit the website and go to different website
sections. When using the website, the user consents to using this technology.
•
•

•

Essential cookies – cookies that are essential for the operation of a website and the
provision of Internet services. No consent is required for using these cookies.
Analytical cookies – consent is required for using other cookie files. These cookies are
mostly used for an anonymous tracking of the visit and activity of our website’s
users. This helps us see what our customers like and we can thus improve our
services.
Google Analytics – it allows to measure and evaluate the success of our website.

For more information, go to:

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
6.2. In the case that you do not consent to using cookies and data obtained through our
website that uses cookies technology for the aforesaid purposes, you have the option to:
•

Block cookies technology by setting your browser or another computer program to
your preference.

7. YOUR RIGHTS
7.1. Access to your personal data – you have the right to request access to your personal
data. We shall inform you about which of your personal data we process, to whom we
transmit them, how long we process them and how we secure them.
7.2. Right to rectification of personal data – you have the right to request rectification of
your inaccurate personal data and the right to have your incomplete personal data
completed.
7.3. Right to erasure and to be forgotten – you have the right to request erasure of your
personal data, provided that they are processed without any legal ground, i.e. unlawfully.
Your personal data are liquidated in compliance with the shredding regulation. You have the
right to be forgotten at the moment the legitimate purpose or time-limit for further
processing of personal data no longer exists.
7.4. Right to object to processing – you have the right to object to the processing of your
personal data based on a legitimate interest – e.g. for the purposes of sending commercial
communications based on our business relationship. In the case that you do so, your
personal data shall no longer be used for these purposes.
7.5. Right to restriction of processing – you have the right to request restriction of your
personal data processing – e.g. to object to the processing of your personal data until the
legitimate interest is assessed based on your objection to the processing of personal data.
7.6. Right to data portability – you have the right to request a statement of your personal
data so that you could transmit them to another controller. This right applies only to the
personal data that we obtained based on your consent or based on a contract.
7.7. Right to file a complaint at the Office for the Protection of Personal Data – in the case
that you suspect any illegal processing of your personal data, you may file a complaint at the
the Office for the Protection of Personal Data (posta@uoou.cz).
7.8. Right not to be subject to automated decision-making with legal effects – automated
decision-making means decisions that are made by a machine and not by a human being and
that have legal or other similarly serious consequences for the data subject (e.g. withdrawal
from a contract). Automated decision-making is possible in the case that it is necessary for
the execution and perfomance of a contract and with the consent of the data subject.

However, this type of processing is not done in the Company – a specific Company employee
is always involved in processing and decision-making.
8. FINAL PROVISIONS
By sending your inquiry/question to info@mccann.cz or gdpr@mccann.cz, you confirm that
you read and accept the conditions of personal data protection.

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů
společnosti McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY,
IČO 17046041, se sídlem Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00 Praha (dále jen "Společnost").
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) s účinností od 25. května 2018
naleznete níže shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů
ze strany Společnosti.
1.2. Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit
na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@mccann.cz
2. ÚČELY, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zpracování nezbytných údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy a realizaci objednávky.
Právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a dále plnění právní
povinnosti. Tyto osobní údaje jsme získali přímo od Vás a/nebo na základě plnění
objednávky/smlouvy.
•
•
•

Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
Kontaktní údaje (email, tel. číslo)
Název firmy, IČO/DIČ, sídlo

2.2. Za účelem analýzy a vylepšování našich služeb a nabídky. Právním základem pro toto
zpracování je oprávněný zájem naší společnosti. Tyto osobní údaje jsme získali na základě
Vaší návštěvy našich webových stránek.
•

Údaje o návštěvě našich webových stránek (cookies, IP adresa)

2.3. Za účelem komunikace s Vámi, odpovědi na Vaše dotazy a požadavky (reklamace,
stížnosti, apod.). Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem, případně plnění
smlouvy a zákonných povinností. Tyto osobní údaje jsme získali na základě Vašeho
dotazu/požadavku přes info@mccann.cz.
•

Kontaktní údaje (email, jméno, příjmení, telefonní číslo)

3. LHŮTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Lhůta zpracování osobních údajů je stanovena na základě účelu zpracování. Jde tedy o
dobu trvání uzavřené smlouvy či objednávky a dále po dobu nezbytně nutnou k. S ohledem
na promlčecí lhůty dle občanského záníku, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10
let od ukončení smluvního vztahu. V případě oprávněného zájmu bude lhůta zpracování
minimálně po dobu trvání tohoto účelu
4. KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Vaše osobní údaje můžeme předat:
•
•

poskytovatelům služeb souvisejících s naší činností jako jsou dopravci, banky, osoby
pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo
kteří tisknou a doručují písemnosti;
jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení
finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné
činnosti apod.).

4.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány v rámci zemí Evropského hospodářského
prostoru (EHP), jakož i subjekty se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze
skupiny McCann Worldgroup a poskytovately informačních nebo jiných služeb. V případě
přenosů mimo EHP, zajišťujeme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných
smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
5. FORMA ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Naše Společnost uplatňuje řadu bezpečnostních politik, abychom zajistili data před
ztrátou, zkreslením nebo neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení Vašich osobních údajů
byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení
přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a
osobních údajů.
5.2. Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické
podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním
údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a
řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají
přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i píemných dat
probíhá pravidelně dle spisového a skartačního řádu.
6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS
6.1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a
které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky
si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje
tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými
sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
•
•

•

Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a
internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
Analytické cookies - pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas.
Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování
návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme
sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových
stránek

Více informací naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
6.2. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich
internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte
možnost:
•

zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového
prohlížeče nebo jiného počítačového programu

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
7.1. Přístup k Vašim osobním údajům - máte právo pozdat žádost o přístup k osobním
údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás
zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše
osobní údaje zabezpečeny.
7.2. Právo na editaci osobních údajů - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních
údajů, případně jejich doplnění.
7.3. Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních
údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu., tedy neoprávněně. Vaše osobní
údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomeutí
přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůt pro další zpracování
osobních údajů.
7.4. Námitka proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na
základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho
obchodního vzathu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále
používány.
7.5. Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování Vašich
osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té
doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních
údajů.
7.6. Právo ne přenositelnost - páte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich
osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na
osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.
7.7. Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní
zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních
údajů (posta@uoou.cz).

7.8. Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka,
a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení
smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění
smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však v naší společnosti
nedochází - do zpracování vždy vstupuje a rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním poptávky/dotazu na info@mccann.cz nebo gdpr@mccann.cz potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

