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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ 

Společnost Belden Inc. i její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „společnost Belden“, případně 
„my“, respektují vaše právo na soukromí. V tomto prohlášení o ochraně soukromí vysvětlujeme, kdo jsme, 
jak shromažďujeme, sdílíme a využíváme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva. Vztahuje se 
pouze na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webů a webů našich dceřiných 
a přidružených společností (dále souhrnně „web“).  

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání svých osobních údajů, kontaktujte nás. Kontaktní 
údaje jsou uvedeny na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. 

Více informací o společnosti Belden najdete v sekci „O nás“ na našem webu na adrese https://www. 
beldensolutions.com/en/Company/. 

Rychlé odkazy 

Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení o ochraně soukromí pozorně celé přečetli. Pokud vás ale 
zajímá pouze konkrétní oddíl, můžete do něj přejít kliknutím na příslušný odkaz. 

• Jaké osobní údaje společnost Belden shromažďuje a proč? 
• S kým společnost Belden osobní údaje sdílí? 
• Odkazované weby 
• Právní základ pro zpracování osobních údajů  
• Soubory cookie a podobné technologie sledování  
• Jak jsou osobní údaje zabezpečeny? 
• Předávání osobních údajů do zahraničí 
• Uchovávání údajů 
• Děti a ochrana jejich soukromí 
• Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů 
• Změny našeho prohlášení o ochraně soukromí 

Jaké osobní údaje společnost Belden shromažďuje a proč? 

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, lze obecně rozdělit do těchto kategorií: 

• Informace, které nám sdělujete dobrovolně 

V některých částech našich webů vás můžeme žádat o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
Například vás požádáme, abyste uvedli své jméno, adresu, e-mailovou adresu, příslušnost ke 
společnosti, telefonní číslo nebo jiné podobné údaje. Občas na našem webu žádáme uživatele 
o sdělení dalších informací prostřednictvím průzkumů trhu nebo soutěží. Účast v těchto 
průzkumech trhu nebo soutěžích je zcela dobrovolná, a proto se můžete rozhodnout, zda nám 
tyto další požadované údaje sdělíte. Může se jednat například o další demografické údaje. 

Osobní údaje používáme pro účely správy našich obchodních aktivit a poskytování služeb 
zákazníkům. Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování a odesílání online formulářů 
nebo v žádostech o kontaktování, budou používány pro účely, k nimž byly poskytnuty, tzn. 
abychom vás mohli kontaktovat nebo vyřídit vaši žádost. 

Shromažďované osobní údaje můžeme občas využít také při provádění významných změn na 
našich webech, při zavádění nových služeb nebo v nových nabídkách, o kterých se budeme 
domnívat, že by pro vás mohly být přínosné. Veškeré seznamy, které používáme při rozesílání 
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nabídek výrobků a služeb, jsou sestavovány a spravovány v souladu s našimi tradičními 
standardními firemními postupy, které zajišťují bezpečnost a soukromí osobních údajů našich 
zákazníků. Jako zákazník budete mít po registraci možnost informovat nás, že už od nás 
nechcete dostávat žádné další e-maily. 

• Informace, které shromažďujeme automaticky 

Když navštívíte náš web, můžeme z vašeho zařízení automaticky shromažďovat určité údaje. 
V některých zemích, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru, tyto informace můžou být 
podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů považovány za osobní údaje. 

Konkrétně se může jednat o informace jako vaše IP adresa, doménová jména, údaje o webovém 
prohlížeči a operačním systému použitých při přístupu na web, navštívené weby a stažené 
soubory, čas strávený v jednotlivých souborech nebo na jednotlivých webech nebo čas a datum 
návštěvy. Tyto informace využíváme ke zdokonalování našeho webu, např. k vylepšování často 
navštěvovaných stránek nebo funkcí. Někdy je můžeme sdílet s našimi dceřinými a přidruženými 
společnostmi nebo i se třetími osobami jako obecnou informaci o zájmu o náš web pro účely 
reklamy nebo můžeme podle nich také plánovat technická zdokonalení. 

Některé z těchto informací můžou být shromažďovány pomocí souborů cookie a podobných 
technologií sledování, jak je vysvětleno níže v části „Soubory cookie a podobné technologie 
sledování“. 

 
• Informace, které získáváme od třetích stran 

Vaše osobní údaje někdy získáváme také z externích zdrojů, ale tyto informace uchováváme 
nebo zpracováváme pouze v případě, že si ověříme, že třetí strana má váš souhlas nebo je jinak 
ze zákona oprávněna nebo povinna sdělovat nám vaše osobní údaje, nebo pokud máme váš 
souhlas nebo existuje jiný zákonný důvod, který nám umožňuje takové údaje uchovávat nebo je 
zpracovávat.  

K typům informací, které získáváme od třetích stran, patří například marketingové informace 
z veletrhů nebo profesní a další relevantní informace o uchazečích o zaměstnání, dostupné 
na sociálních sítích. Informace získávané od třetích stran nám slouží k tomu, abychom mohli 
přijímat informovanější rozhodnutí, zpřesňovat vedené záznamy a příležitostně vás kontaktovat 
ohledně nabídek nebo témat, o nichž jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat. 

Osobní údaje shromažďované od třetích osob obecně využíváme pouze pro účely uvedené v tomto 
prohlášení o ochraně soukromí nebo pro účely, s nimiž vás seznámíme při shromažďování takových 
údajů. V případech, kdy to připouštějí platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, však vaše osobní 
údaje můžeme využívat i pro jiné účely než ty, o nichž jsme vás informovali (např. pro účely archivace ve 
veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely). 

S kým společnost Belden osobní údaje sdílí? 

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat těmto kategoriím příjemců: 
• Společnostem v naší skupině, externím poskytovatelům služeb a partnerům, kteří nám 

poskytují služby zpracování osobních údajů (např. na podporu našeho webu, k zajištění funkcí na 
něm nebo ke zvýšení jeho bezpečnosti) nebo jiným způsobem zpracovávají osobní údaje pro 
účely popsané v tomto prohlášení o ochraně soukromí, nebo s nimiž vás seznámíme při 
shromažďování vašich osobních údajů. Aktuální seznam společností v naší skupině je uveden 
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v poslední výroční zprávě společnosti Belden Inc. ve formuláři 10-K, předloženém Komisi pro 
cenné papíry a burzy v USA. Je dostupný na webu http://investor.belden.com/investor-relations. 
 

• Orgánům činným v trestním řízení, kontrolním úřadům, státním úřadům, soudům a dalším 
třetím osobám, pokud se domníváme, že sdělení osobních údajů je nezbytné podle platných 
právních předpisů nebo nařízení k výkonu, zajištění nebo ochraně našich zákonných práv nebo 
k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů někoho jiného. 

 
• Potenciálním kupujícím (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s navrhovanou koupí, fúzí 

nebo akvizicí části našeho podnikání, pokud takového kupujícího upozorníme, že vaše osobní 
údaje smí využívat pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromí. 

 
• Dalším osobám s vaším souhlasem. 

Odkazované weby 

Upozorňujeme, že na našem webu jsou odkazy na jiné weby a že tyto jiné weby se nemusejí řídit stejným 
prohlášením o ochraně soukromí. Jsou to například odkazy na reklamní weby, weby poskytovatelů 
obsahu nebo weby obchodních partnerů, kteří naše logo nebo náš styl používají na základě smlouvy 
o sdílení značek. Na jejich webech můžou být shromažďovány osobní údaje, které bychom my 
neshromažďovali, nebo můžou být shromažďovány jinými způsoby.  

Právní základ pro zpracování osobních údajů  

Právní základ pro shromažďování a využívání osobních údajů, popsané výše, závisí na konkrétních 
osobních údajích a na konkrétní situaci, v níž je shromažďujeme.  

Běžně ale vaše osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud k tomu máme váš souhlas, potřebujeme je, 
abychom mohli plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli, nebo je jejich zpracování v našem oprávněném 
zájmu a před tímto zájmem nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu 
osobních údajů. V některých případech můžeme být ze zákona povinni shromažďovat vaše osobní údaje 
nebo je potřebujeme, abychom mohli chránit vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy 
někoho jiného. 

Pokud vás požádáme o sdělení osobních údajů, abychom mohli splnit nějaký zákonný požadavek nebo 
smlouvu, kterou s námi máte uzavřenou, jasně vám to v daném okamžiku sdělíme a řekneme vám také, 
zda je sdělení osobních údajů povinné (a co se stane, pokud nám své osobní údaje nesdělíte).  

S dotazy nebo žádostmi o další informace o právním základu pro shromažďování a využívání vašich 
osobních údajů nás kontaktujte některým ze způsobů uvedených níže v části „Jak nás můžete 
kontaktovat“. 

Soubory cookie a podobné technologie sledování  

Soubory cookie a podobné technologie sledování (dále společně „soubory cookie“) používáme ke 
shromažďování a využívání vašich osobních údajů včetně zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. 
Další informace o typech používaných souborů cookie, proč je používáme a jak je můžete kontrolovat, 
najdete v našem prohlášení k souborům cookie na webu http://www.belden.com/about/privacy/cookies. 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny? 

http://investor.belden.com/investor-relations
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Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili osobní údaje, které o vás 
shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení, 
odpovídající riziku zpracovávání osobních údajů.  

Předávání osobních údajů do zahraničí 

Vaše osobní údaje můžou být předávány ke zpracování do dalších zemí mimo zemi, v níž máte bydliště. 
V takových zemích můžou platit odlišné právní předpisy o ochraně osobních údajů než ve vaší zemi. 

Například některé části našeho webu nebo hlavní sídlo naší společnosti se nacházejí ve Spojených 
státech amerických a společnosti v naší skupině a naši externí poskytovatelé služeb a partneři působí po 
celém světě. To znamená, že shromažďované osobní údaje můžeme zpracovávat v kterékoli z těchto 
zemí. 

Přijali jsme ale odpovídající záruky, které vyžadují, aby vaše osobní údaje byly vždy chráněny podle 
tohoto prohlášení o ochraně soukromí. Společnost Belden je členem programů na ochranu osobních 
údajů, dohodnutých mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA a připravuje se na zavedení tzv. 
závazných podnikových pravidel. První fáze programu závazných podnikových pravidel společnosti 
Belden bude předložena ke schválení do 25. května 2018.  

Uchovávání údajů 

Shromažďované osobní údaje uchováváme, pokud k tomu máme přetrvávající oprávněný obchodní důvod 
(např. abychom vám mohli poskytovat požadovanou službu nebo plnit požadavky platných právních, 
daňových a účetních předpisů).  

Jakmile takové důvody pominou, vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme. Pokud to není 
možné (například u údajů uložených v záložních archivech), uložíme je na bezpečném místě a oddělíme 
je, aby je nebylo možné dále zpracovávat, než je bude možné vymazat.  

Automatizované rozhodování 

V některých případech může naše používání vašich osobních údajů vést k automatizovanému rozhodnutí, 
které má na vás právní nebo jiný podobně závažný dopad.  

Automatizované rozhodování znamená, že je rozhodnutí, které se vás týká, prováděno automaticky 
pomocí počítače (softwarových algoritmů) bez zásahu člověka. Automatizovaná rozhodnutí můžeme 
využívat například při posuzování životopisů. Pokud budeme automatizované rozhodování používat, 
učiníme přiměřená opatření na zajištění práv a zájmů osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem 
automatizovaného rozhodování. 

V takovýchto případech máte právo napadnout rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a požádat o přezkoumání 
rozhodnutí člověkem. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás některým z níže uvedených 
způsobů v části „Jak nás můžete kontaktovat“.  

Děti a ochrana jejich soukromí 

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí nebo od dětí mladších 13 let. 

Vaše práva na ochranu osobních údajů a práva přístupu 

Uživatelé s bydlištěm v Evropě mají tato práva na ochranu svých osobních údajů: 
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• Do svých osobních údajů můžete kdykoli nahlížet, požadovat jejich opravu nebo aktualizaci 
nebo o jejich vymazání. Stačí nás kontaktovat podle pokynů v naší interní směrnici o právech 
subjektů údajů na přístup k údajům (dále „Interní směrnice o právech přístupu“).  

• Máte také právo vznášet námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat o omezení 
zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenesení svých osobních údajů. Postup, jak 
tato práva můžete uplatnit, je opět popsán v naší interní směrnici o právech přístupu. 

• Máte právo kdykoli odhlásit odběr marketingových sdělení, která vám zasíláme. Toto právo 
můžete uplatnit kliknutím na odkaz „Odhlásit“ nebo podobný odkaz přímo v zaslaném 
marketingovém sdělení. Pokud budete chtít odhlásit odběr dalších forem marketingu (např. poštou 
nebo telefonicky), kontaktujte nás některým ze způsobů v naší interní směrnici o právech přístupu. 

• V případech, kdy vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme s vaším souhlasem, můžete 
svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování 
prováděného před odvoláním souhlasu ani na zpracování osobních údajů z jiného zákonného 
důvodu než na základě vašeho souhlasu. 

• Máte také právo stěžovat si na zpracování a využívání vašich osobních údajů u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Další informace získáte od Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Kontakty 
na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském společenství, Švýcarsku 
a některých mimoevropských zemích včetně USA a Kanady najdete zde.)  

Na všechny žádosti fyzických osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, 
odpovídáme v souladu s naší interní směrnicí o právech subjektů údajů na přístup k údajům a platnými 
právními předpisy o ochraně osobních údajů.  

Interní směrnici o právech subjektů údajů na přístup k údajům a další podrobnější informace včetně 
postupu pro podání žádosti najdete na webu http://www.belden.com/about/privacy. 

Změny našeho prohlášení o ochraně soukromí 

Společnost Belden si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně soukromí kdykoli změnit, s výjimkou 
případů, kdy to zakazují právní předpisy. Aktuální verze budeme zveřejňovat online. Pokud budete náš 
web používat i po změně prohlášení o ochraně soukromí, znamená to, že se změněným prohlášením 
souhlasíte. 

Jak nás můžete kontaktovat 

Pokud se budete chtít na něco zeptat nebo vás budou naše zásady ochrany soukromí zajímat podrobněji, 
kontaktujte nás: 

Belden Legal Department1 N. Brentwood Blvd., 15th FloorSt. Louis, MO 63105, USA  
E-mail: belden.legal@belden.com; belden.privacy@belden.com 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Belden Inc., společnost založená ve státě Delaware, USA. 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:belden.legal@belden.com

