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I.

Úvod
CEMEX, S.A.B. de C.V. a jeho dceřiné či přidružené společnosti (dále jen “CEMEX”) se stal jednou z
největších společností v odvětví výroby stavebních hmot. Působíme na rozmanitých trzích, kde vždy
usilujeme o to, abychom našim zákazníkům dodávali stavební řešení v té nejvyšší kvalitě. Naše strategie
vývoje & výzkumu přináší inovativní stavební řešení, jež jsou založena na technologii, která nám umožňuje
uspokojit neustále se měnící potřeby našich zákazníků. Kromě toho naše společnost usiluje o inovaci,
změnili jsme způsob, jakým pracujeme, přijímáme nové technologie, které nám napomáhají dosahovat
vyšší efektivity, což nám umožňuje lépe spolupracovat s našimi zákazníky, obchodními partnery a v rámci
naší organizace. Výměna informací v rámci naší organizace je klíčová pro vzájemnou spolupráci, integraci,
růst a plnění našich cílů. Tato vzájemná spolupráce však vyžaduje shromažďování a zpracovávání osobních
údajů na nejrůznějších úrovních a pro nejrůznější účely.
V rámci sociální odpovědnosti se CEMEX zavázal zajistit soulad s mezinárodními právními předpisy na
ochranu osobních údajů zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů a zaměstnanců. Ohledně přístupu,
uchovávání a předávání osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů a
zaměstnanců, jsme povinni zajistit adekvátní úroveň ochrany a zabezpečení, a to celosvětově napříč všemi
provozovnami CEMEXu. Uvědomujeme si, že korektní a zákonné nakládání s osobními údaji přispěje k naší
důvěryhodnosti a úspěchu našich obchodních aktivit. Ochrana důvěrnosti a integrity osobních údajů je
naší klíčovou odpovědností, kterou bereme a vždy bude brát vážně, a která se stala základní součástí
obchodní strategie CEMEXu, jelikož vytváří základy pro důvěryhodné obchodní strany.

II. Účel
Tato Směrnice na ochranu dat a osobních údajů společnosti CEMEX (dále jen “směrnice”) stanovuje, co
musíme učinit k zajištění právních požadavků ohledně ochrany osobních dat a údajů, zakládá se na
obecně přijatých principech na ochranu dat a osobních údajů a zajišťuje odpovídající opatření a úroveň
ochrany, jež stanovují právní předpisy na ochranu dat a osobních údajů, včetně příslušných právních
předpisů Evropského hospodářského prostoru.

III. Působnost
Tato směrnice se vztahuje celosvětově na všechny společnosti v rámci skupiny CEMEX. Tato směrnice se
vztahuje na veškeré osobní údaje a data, jež CEMEX zpracovává bez ohledu na médium, na kterém jsou
tato data a osobní údaje uložena, a zda se týkají minulých či současných zaměstnanců, zákazníků,
obchodních partnerů, akcionářů, uživatelů webových stránek CEMEXu či jakýchkoli jiných subjektů údajů.
Jednotlivé společnosti ve skupině CEMEX a jejich zaměstnanci musí zajistit dodržování této směrnice, a to
prostřednictvím řízení, vhodných postupů, procesů a školení. Jednotlivé společnosti skupiny CEMEX
nejsou oprávněny přijímat směrnice, pravidla či pokyny, jež se od této směrnice odchylují.
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Ačkoli je tato směrnice založena na obecně přijatelných opatřeních na ochranu soukromí, jež ukládají
právní předpisy zemí, kde CEMEX podniká, mohou jednotlivé vnitrostátní právní předpisy na ochranu
soukromí obsahovat dodatečné/nové požadavky na činnosti související se zpracováním dat a osobních
údajů. V takových případech mají vnitrostátní předpisy na ochranu soukromí přednost, pokud je tato
směrnice s nimi v rozporu nebo pokud tyto předpisy mají přísnější požadavky než tato směrnice. Rovněž
další směrnice a pravidla CEMEXu, jež se vztahují na zpracovávání údajů, ať již osobních či jiných (jako
například Zásady společnosti CEMEX pro uchovávání informací či Zásady společnosti CEMEX pro
zabezpečení informací), mohou doplňovat pravidla či postupy ohledně osobních údajů, jež upravuje tato
směrnice.
Tato směrnice se vztahuje na veškeré činnosti prováděné za účelem zpracování, zpřístupnění či
uchovávání osobních údajů. V rámci této směrnice se termínem “osobní údaje” rozumí veškeré
informace, které identifikují subjekt údajů nebo informace týkající se subjektu údajů, na základě, kterých
může být subjekt údajů identifikován (přímo nebo nepřímo) pouze na základě těchto údajů nebo v
kombinaci s jinými identifikátory, jež CEMEX uchovává či ke kterým má odůvodněný přístup. Osobní údaje
mají zvláštní kategorii “citlivých osobních údajů”, do které spadají informace o rasovém a etnickém
původu, politických názorech, náboženském a obdobném vyznání, členství v odborech, fyzickém a
dušením zdraví a ostatní informace a údaje, které právní předpisy na ochranu soukromí v zemích, kde
CEMEX podniká, označují za citlivé. Osobní údaje mohou být faktické (například: jméno, příjmení, emailová
adresa, místo či datum narození) či názorové ohledně jednání a chování fyzické osoby. Termínem “subjekt
údajů” se v této směrnici rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje
CEMEX uchovává.

IV. Zásady ochrany osobních údajů
Dodržujeme následující zásady týkající se zpracování osobních údajů:
a. ZÁKONNOST
Zpracování osobních údajů musí být prováděno zákonně, korektně a transparentně tak, aby byla
ochráněna práva subjektu údajů, jejichž osobní údaje CEMEX zpracovává. Shromažďování,
zpracovávání a sdílení osobních údajů musí být vždy prováděno z legitimních důvodů. Toto
omezení nemá zpracování zabraňovat, má však zajistit to, že zpracováváme osobní údaje, aniž by
to mělo nepříznivý dopad na jednotlivé subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.
Níže jsou uvedeny případy v rámci, kterých bude zpracování osobních údajů zákazníků,
dodavatelů, obchodních partnerů a zaměstnanců prováděno z legitimních důvodů:
i. Souhlas. Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě uděleného souhlasu ze strany
subjektu údajů. Před udělením tohoto souhlasu musí být subjekt údajů informován o tom,
jak budou jeho osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Mějte na paměti, že pokud
je zpracovávání založeno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektu
údajů v Evropském hospodářském prostoru jako takovém, za předpokladu, že souhlas byl
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udělen konkludentně, musí být tento souhlas udělen jednoznačným potvrzením subjektu
údajů a musí být řádně zdokumentován. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
(definovaný níže v části IX.c této směrnice) poskytuje svou součinnost ohledně zákonných
požadavků pro získávání výslovných souhlasů, v případech, kdy je výslovný souhlas
požadován. V případě zaměstnanců, vzhledem k závislosti, která vyplývá ze vztahu
zaměstnavatel/zaměstnanec, je zpracování osobních údajů založeno na jiném právní
základě nežli na souhlasu – například na základě oprávněných zájmů či za účelem plnění
smluvních povinností.
Výslovný souhlas se zpravidla vyžaduje pro zpracování citlivých osobních údajů, pro
automatizované rozhodování a přeshraniční předávání údajů, pokud nejsme oprávněni je
zpracovávat z jiných legitimních důvodů. Zpracování citlivých osobních údajů by mělo být
omezeno na minimum a vždy pro něm musí existovat legitimní důvody. V případě
jakýchkoli pochybností, zda shromažďovat a zpracovávat citlivé osobní údaje či nikoliv,
daný případ konzultujte s Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO).
ii. Plnění smluvních povinností. Osobní údaje o zákaznících, dodavatelích, obchodních
partnerech a zaměstnancích mohou být pracovávány na základě toho, že takové
zpracování je nezbytné za účelem uzavření smluv mezi nimi a CEMEXem a následného
plnění těchto smluv. Před samotným vyjednáváním podmínek smlouvy, může nastat
případ, kdy bude nezbytné zpracovávat osobní údaje za účelem vyhodnocení přijatých
nabídek od našich obchodních partnerů - dodavatelů. V případě zákazníků, může být
nezbytné zpracovávat osobní údaje za účelem splnění objednávek na dodávku našich
výrobků. Co se týče osobních údajů zaměstnanců, společnost CEMEX bude vždy povinna
je zpracovávat za účelem plnění povinností vyplývajících z jednotlivých i kolektivních
pracovních smluv, jako jsou např. výplaty mezd, jiných zaměstnaneckých benefitů atd.
iii. Oprávněné zájmy. Pokud se subjekt údajů zajímá o naše výrobky a služby, chce o nich
poskytnou podrobné informace či vytvořit nabídku, jsme oprávněni zpracovávat jeho
osobní údaje za účelem poskytnutí požadovaných informací či nabídky našich výrobků a
služeb.
Jsme taktéž oprávněni zpracovávat osobní údaje pro účely průzkumu trhu, pokud
předpokládáme, že na daný trh budeme dodávat naše výrobky a služby a dané zpracování
negativně neovlivní subjekt údajů. Vezměte však na vědomí, že subjekty údajů jsou
oprávněny vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely
a naše společnost je povinna jejich požadavek neprodleně respektovat. Informace o
přímém marketingu naleznete dále v části VI.
V případě kandidátů, kteří se uchází o zaměstnání v CEMEXu, oprávněné zájmy pro
zpracování jejich osobních údajů mohou být založeny na právním základě pro zpracování
osobních údajů, pokud, si například ověřujeme informace ohledně předchozího
zaměstnání, vzdělání a odbornosti uchazečů o zaměstnání na profesně zaměřených
sociálních sítích, a to za účelem posouzení kvalifikace kandidáta na danou pracovní pozici.
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Uchazeč o zaměstnání musí být však o tomto informován prostřednictvím nabídky dané
práce či osobně.
iv. Životně důležité zájmy. Ačkoli je tento základ ve svém rozsahu velmi omezený a obecně
se vztahuje pouze na záležitosti týkající se života a smrti subjektů údajů, mohou nastat
situace, kdy bychom na tomto základě byli oprávněni zpracovávat osobní informace.
Například bude nezbytné zpracovávat osobní údaje týkající se lékařských záznamů
uchazečů o zaměstnání, abychom si ověřili, zda mohou vykonávat těžkou fyzickou /
manuální práci.
v. Plnění zákonných povinností. Mohou nastat okolnosti, za kterých budeme nuceni
zpracovávat osobní údaje za účelem plnění požadavků, jež nám ukládají právní předpisy,
jako jsou např. daňové povinnosti, vyšetřování trestných činů či plnění soudních příkazů.
Výše uvedené příklady patří mezi nejčastější v rámci plnění zákonných povinností. Pokud
zaměstnanec CEMEXu narazí na situaci, kdy bude nucen zpracovávat osobní údaje
subjektu údajů a není si zcela jistý, zda takové zpracování je dle této směrnice přípustné,
je povinen záležitost konzultovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) země,
ve které pracuje.
b. KOREKTNOST A TRANSPARENTNOST
Informace o identitě společnosti CEMEX shromažďující osobní údaje, stejně tak jako o tom, jak a
proč je CEMEX používá, zpracovává, zveřejňuje, chrání a uchovává, musí být subjektům údajů
poskytnuty, a to při prvním shromažďování daných osobních údajů, včetně zpracování
personálním oddělením pro účely výběrového řízení a následného zaměstnání. Obecně by se
osobní údaje měly shromažďovat primárně přímo od dotčených fyzických osob než z jiných zdrojů.
c. OMEZENÍ ÚČELU
Osobní údaje mohou být zpracovávány jen za účelem, který byl definován před započetím jejich
shromažďování. Shromažďování musí být omezeno na rozsah nezbytně nutný pro daný účel. Poté,
co byly osobní údaje shromážděny rpo určitý účel, nemohou být použity pro účely, jež jsou nové,
odlišné či neslučitelné s těmi, které byly původně uvedeny, pokud subjekt údajů nebyl o tomto
novém účelu informován a neudělil k němu svůj souhlas.
d. KOREKTNOST
Uchovávané osobní údaje musí být korektní, úplné a – v případě potřeby – aktualizované.
Nepřesné či nekompletní údaje musí být vymazány, opraveny, doplněny či aktualizovány.
Korektnost jakýchkoli shromážděných osobních údajů by měla být přezkoumávána v pravidelných
intervalech po prvotním shromáždění.
e. OMEZENÍ UCHOVÁVÁNÍ
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Osobní údaje nesmí být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly shromážděny.
Navíc, osobní údaje nesmí být uchovávány ve formě, jež umožňuje identifikaci subjektu údajů po
období delší než nezbytné z legitimních důvodů, pro které je CEMEX původně shromáždil, včetně
důvodů plnění zákonných, účetních a oznamovacích povinností. Údaje mohou být uchovávány po
dobu trvání jakéhokoli druhu odpovědnosti vyplývající z právních vztahů nebo závazků nebo z
plnění smlouvy nebo uplatněním předsmluvních opatření požadovaných subjektem údajů.
Pravidla pro uchovávání údajů jsou definována v Zásadách společnosti CEMEX pro uchovávání
informací1.
f.

ZABEZPEČENÍ, INTEGRITA A ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Je třeba přijmout vhodná opatření tak, aby osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který zajistí
jejich bezpečnost, a to pomocí vhodných technických a organizačních opatření k ochraně před
neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
i. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje musí být zabezpečeny vhodnými technickými a organizačními opatřeními
proti neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování a před náhodnou ztrátou, zničením
nebo poškozením.
Pro ochranu osobních údajů je rozhodující implementace a zachování záruk, jež
odpovídají velikosti naší společnosti, rozsahu našich činností a podnikání, našim
dostupným zdrojům, objemu osobních údajů, které vlastníme nebo uchováváme jménem
ostatních, a identifikovaným rizikům (včetně případného použití šifrování a
pseudonymizace). Před zavedením nových metod zpracování údajů, zejména nových
informačních technologií a systémů, je oddělení CEMEXu, které bude osobní údaje
zpracovávat, povinno konzultovat s příslušným pověřencem pro ochranu osobních údajů
či oddělením zodpovědným na zabezpečení údajů, zda tyto nové IT systémy zajišťují
přiměřené prostředky na ochranu osobních údajů.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně citlivých osobních údajů tak, aby se zamezilo
jejich ztrátě, používání, zveřejnění či neoprávněnému přístupu. Vždy musí být dodržovány
veškeré postupy, jež byly zavedeny k zabezpečení veškerých osobních údajů, a to od
samého počátku jejich shromažďování, až po proces jejich likvidace.

1

Vezměte prosím na vědomí, že vnitrostátní právní předpisy mohou zahrnovat odlišné požadavky ohledně uchovávání údajů,
které jsou společnosti skupiny CEMEX povinny dodržovat. Podrobný výčet pravidel, jež musí být dodržena ohledně uchovávání
údajů dle jednotlivých kategorií osobních údajů, které CEMEX zpracovává, je dostupný v Zásadách CEMEXu o uchovávání
informací, které jsou dostupné na:
https://www.cemex.com/documents/20143/160082/information-retention-policy.pdf/4338647a-be82-21b8-4043d60c81f2567b
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Zabezpečení osobních údajů musí být vždy zajištěno tak, aby byla ochráněna jejich
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost. Důvěrností se rozumí, že k osobním údajům mají
přístup pouze osoby, které je z legitimních důvodů potřebují znát a které jsou oprávněny
k jejich použití. Neoprávněné shromažďování, zpracování či použití osobních údajů ze
strany zaměstnanců CEMEXu je zakázáno. Zaměstnancům CEMEXu bude zajištěn přístup
k osobním údajům pouze tehdy, je-li to žádoucí pro činnost, kterou vykonávají a rozsah
takové činnosti. Jakékoli zpracování prováděné zaměstnancem, který ke zpracování
takových osobních údajů nebyl oprávněn v rámci plnění svých pracovních povinností, se
považuje za neoprávněné a zaměstnanci jsou povinni se ho vyvarovat. Integritou se
rozumí, že osobní údaje jsou korektní a vhodné pro účel, pro který jsou zpracovávány.
Dostupností se rozumí, že oprávnění uživatelé mají k daným osobním údajům přístup,
pokud ho potřebují pro oprávněné účely.

g. OMEZENÍ PŘEDÁVÁNÍ
Osobní údaje, jež jsou shromažďovány společností CEMEX, nemohou být předávány dalším
společnostem v rámci skupiny CEMEX, pokud nejsou zajištěny náležitá ochranná opatření a
záruky.2
h. DODRŽOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A ŘEŠENÍ JEJICH POŽADAVKŮ
Subjekty údajů mají řadu práv. V rámci jejich uplatňování jsou oprávněni požádat CEMEX o
poskytnutí informací o tom, jak CEMEX shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje. Žádosti,
které od subjektů údajů obdržíme, musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu.
Více informací o právech subjektů údajů, jež jsou spojena s jejich osobními údaji, je uvedeno níže
v Části V.
i.

ODPOVĚDNOST
Odpovídáme za dodržování výše uvedených zásad na ochranu dat a osobních údajů a jejich
dodržování musíme být vždy schopni prokázat.

V. Práva subjektů údajů
Subjekty údajů jsou oprávněny rozumně očekávat zajištění ochrany soukromí při zpracování jejich
osobních údajů. Ačkoli právní předpisy na ochranu soukromí v zemích, kde podnikáme, přiznávají
subjektům údajů rozdílná práva ohledně způsobu, jakým s jejich osobními údaji můžeme nakládat, dle

2

V Části Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou uvedeny příklady opatření a/nebo záruk, které společnosti CEMEX musí zajistit
před předáním osobních údajů subjektů údajů z Evropského hospodářského prostoru společnostem CEMEX, které se nachází
mimo Evropský hospodářský prostor.
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většiny těchto právních předpisů mají subjekty údajů právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
právo požadovat opravu svých osobních údajů, právo požadovat pozastavení zpracovávání osobních
údajů, včetně ukončení zpracovávání a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekty
údajů v Evropském hospodářském prostoru, jejichž osobní údaje zpracováváme, ať už v Evropském
hospodářském prostoru či mimo něj, mají zároveň následující práva:
a. kdykoli svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat;
b. právo obdržet informace ohledně zpracovávání údajů, které CEMEX činí;
c. právo neumožnit nám používání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d. právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jejich zpracování není nadále nezbytné pro účely,
ke kterým byly původně shromažďovány či požadovat opravu nesprávných či neúplných údajů;
e. za určitých okolností právo omezit zpracovávání osobních údajů;
f.

právo vznést námitky proti zpracování, které bylo opodstatněné na základě našich oprávněných
zájmů nebo ve veřejném zájmu;

g. právo požadovat kopii smlouvy/dohody, na základě, které jsou osobní údaje předávány mimo
Evropský hospodářský prostor;
h. právo vznést námitky proti rozhodnutím založeným výlučně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování;
i.

právo neumožnit zpracování, které může poškodit či způsobit utrpení subjektu údajů nebo
komukoli jinému; a

j.

za určitých okolností právo požadovat předání osobních údajů třetí straně, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud subjekt údajů uplatní jakékoli ze svých práv uvedených v této Části, jsou zaměstnanci CEMEXu
nejprve povinni ověřit identitu dané fyzické osoby požadující poskytnutí údajů. Zaměstnanci CEMEXu
nesmí třetím stranám umožnit neoprávněný přístup k osobním údajům. CEMEX zavedl řádné postupy pro
vyřizování žádostí subjektů údajů na základě jejich zákonných práv. Zaměstnanci CEMEXu však nejsou
oprávněni vyřizovat jakékoli žádosti subjektů údajů samostatně a jsou povinni je neprodleně po obdržení
postoupit Pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) v zemi, kde pracují.
VI. Přímý marketing
Marketingové aktivity vůči našim zákazníkům podléhají stanoveným pravidlům a právním předpisům o
ochraně soukromí. Obecně je výslovný předchozí souhlas subjektu údajů požadován pro přímý marketing
elektronickými komunikačními prostředky. Existuje však výjimka pro stávající zákazníky tzv. potvrzení
„soft opt-in“, jež společnostem umožňuje rozesílat marketingové nabídky a e-maily, pokud získaly
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kontaktní údaje dané osoby v průběhu prodeje této osobě, nabídka se týká obdobných produktů nebo
služeb a dané osobě je dána možnost odmítnout marketingovou komunikaci nebo se z ní odhlásit, a to jak
v okamžiku sběru jejího kontaktního údaje, tak v jakékoliv další zaslané zprávě.
Právo vznést námitky proti přímému marketingu musí být subjektu údajů výslovně nabídnuto
srozumitelným způsobem, aby bylo jasně odlišitelné od ostatních informací.
Námitka subjektu údajů proti přímému marketingu musí být neprodleně respektována. Pokud ji zákazník
vznese, musí být jeho údaje vymazány, co nejdříve je to možné.
VII. Předávání osobních údajů
Společnosti v rámci skupiny CEMEX budou často v rámci některých obchodních procesů nuceny navzájem
sdílet osobní údaje. Kromě toho, se jednotlivé společnosti skupiny CEMEX budou často nacházet v
postavení, kdy budou nuceny sdílet osobní údaje se třetími stranami mimo skupinu CEMEX, a to za účelem
plnění smluvních požadavků či v rámci výběru poskytovatelů služeb. Ať již nastane jakýkoli takový případ,
předávání osobních údajů, musí vždy, a to bez výjimky, probíhat v souladu s pravidly, jež jsou uvedeny v
Části IV této směrnice.
a. Předávání mezi společnostmi skupiny CEMEX
Kromě toho, že se na předávání osobních údajů mezi společnosti skupiny CEMEX, ať už v téže
zemi či nikoliv, vztahují zásady popsané v Části IV této směrnice, se takové předávání nesmí
uskutečnit, pokud nejsou přijata vhodná právní a technická opatření na ochranu daných osobních
údajů. Právní předpisy a požadavky na ochranu soukromí, které se mohou v zemi původu a v cílové
zemi lišit, musí být splněny před samotným předáním osobních údajů. Před předáváním/sdílením
osobních údajů s dalšími společnostmi v rámci skupiny CEMEX, jsou zaměstnanci CEMEXu povinni
do zamýšleného předávání/sdílení údajů zahrnout všechny Pověřence pro ochranu osobních
údajů (PDO) dotčených zemí.
Pokud je nezbytné předávat osobní údaje ze společnosti skupiny CEMEX sídlící v Evropském
hospodářském prostoru společnosti skupiny CEMEX sídlící v jiném regionu, předávající společnost
i přijímající společnost jsou povinny dodržovat právní předpisy na ochranu osobních údajů
Evropské unie a země, kde má předávající společnost sídlo. To znamená, že přijímající společnost
musí dodržovat veškerá práva subjektů údajů, která jim náleží dle právních předpisů země, kde
má předávající společnost sídlo. Veškeré požadavky subjektů údajů ohledně jejich osobních údajů
musí být řešeny v souladu s Částí V a IX.c této směrnice.

b. Předávání mezi společnostmi skupiny CEMEX a třetími stranami
Společnost skupiny CEMEX může osobní údaje předat třetí straně za předpokladu, že (1)
zabezpečení dat, zálohování, obnovení pro případ poničení zařízení a další technická ochranná
opatření běžně požadovaná pro třetí strany, které mají přístup či zpracovávají osobní údaje
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zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů a zaměstnanců, byly přezkoumány a schváleny
oddělením CEMEXu pro zabezpečení informací (CEMEX Information Security department) a pokud
(2) se zpracování osobních údajů třetí stranou provádí na základě písemně uzavřené dohody,
kterou revidovalo a schválilo právní oddělení společnosti CEMEX, která zamýšlí dané osobní údaje
předat. Kromě toho, v každém případě, kdy osobní údaje, které předává společnost CEMEX se
sídlem v Evropském hospodářském prostoru, zpracovává třetí strana sídlící mimo Evropský
hospodářský prostor, právní oddělení CEMEXu, které reviduje smlouvy se třetími stranami, dle
kterých se osobní údaje předávají a zpracovávají, je povinno spolupracovat s Pověřencem pro
ochranu osobních údajů (DPO) země, z níž osobní údaje pocházejí tak, aby bylo zajištěno, že se
vypracovává a provádí požadovaná právní dokumentace pro zabezpečení předání osobních údajů
do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, jako jsou např. dohody o ochraně údajů a
standardní smluvní doložky Evropské komise, které zajišťují přiměřené záruky pro předávání
osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
VIII. Incidenty spojené s neoprávněným přístupem, zpracováním, zveřejněním nebo ztrátou osobních údajů
Obecně platí, že předpisy na ochranu osobních údajů v jurisdikcích, kde působíme, vyžadují, abychom v
stanovených případech oznamovali případy porušení zabezpečení osobních údajů místním dozorovým
orgánům stejně tak přímo subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly při porušení zabezpečení dotčeny.
Pokud se zaměstnanec CEMEXu dozví o neoprávněném přístupu, zpracování, zveřejnění či ztrátě osobních
údajů, není oprávněn zahájit prošetřování takového případu, je však povinen neprodleně kontaktovat
Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) země, ve které pracuje.
CEMEX zavedl postupy pro řešení veškerých podezření na neoprávněný přístup, zpracování, zveřejnění či
ztrátu osobních údajů a učiní oznámení subjektům údajů či příslušným dozorovým orgánům, v případech,
kdy je to ze zákona požadováno. Rozhodnutí činěná ze strany Pověřenců pro ochranu osobních údajů
(DPO) a Správců ochrany dat (Privacy Managers)/Pracovníků odpovědných za soulad s právními předpisy
(Compliance Officers) (blíže specifikováni níže v Části IX.b a c) této směrnice) ohledně nápravy a / nebo
řešení případů neoprávněného přístupu, zpracování, zveřejnění nebo ztráty osobních údajů musí
potvrzena vedením dotčené společnosti CEMEX.

IX. Správa a řízení
a. Globální úroveň
i. Na globální úrovni je za dohled nad veškerými záležitostmi, jež se týkají soukromí a
ochrany údajů, včetně zajištění souladu se všemi aspekty této směrnice, zodpovědný
Hlavní manažer ochrany dat (Chief Privacy Officer), který zajišťuje dodržování
vnitrostátních a mezinárodních předpisů na ochranu dat a osobních údajů, je podřízen
právnímu zástupci skupiny CEMEX a je podporován ze strany regionálních Správců
ochrany dat (Privacy Managers)/Pracovníků odpovědných za soulad s právními předpisy
(Compliance Officers).
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b. Regionální úroveň
Na regionální úrovni CEMEX jmenoval Pracovníky odpovědné za soulad s právními předpisy
(Compliance Officers) pro region Karibiku, Asie, Středního východu, Afriky, pro Spojené státy a
Mexiko, kteří zároveň vykonávají funkci jako Regionální Privacy Officers. Pro region Evropa,
CEMEX jmenoval Správce ochrany dat (Privacy Managers). Spráce ochrany dat a Pracovníci
odpovědní za soulad s právními předpisy jsou podřízeni Hlavnímu manažerovi pro ochranu dat
(Chief Privacy Officer) ve všech záležitostech, jež se vztahují na ochranu osobních údajů.
Správci ochrany dat( Privacy Managers) a Pracovníci odpovědní za soulad s právními předpisy
(Compliance Officers) vykonávají především následující činnosti:
i. Koordinují činnosti lokálních Pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) a zefektivňují
přístupy a pokyny týkající se ochrany údajů v daném regionu.
ii. Koordinují činnosti lokálních Pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) a zefektivňují
činnosti související s osvětou a školeními v daném regionu.
iii. Poskytují podporu Pracovníkům zodpovědným na zabezpečení údajů v rámci Posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů při implementaci nového softwaru v daném regionu.
iv. Poskytují podporu lokálním Pověřencům pro ochranu osobních údajů (DPO) a právním
oddělením při řešení záležitostí a provádění opatření, která by měla být dle své povahy v
daném regionu konzistentní.
v. Dohlíží na koordinaci činností vedoucích k nápravným opatřením v případě porušení
zabezpečení osobních údajů, jejich následnou implementaci a dodržování.
vi. Zabývají se jakýmkoli incidentem, jež se vtahuje k osobním údajům, který dle jejich
názoru, může mít významný dopad na provozovny dané země, kde může k incidentu dojít
či na skupinu CEMEX jako takovou.
vii. Zabývají se případy porušení zabezpečení osobních údajů a uplatňování práv ze strany
subjektů údajů v dané zemi tak, aby bylo zajištěno, že každý případ je řádně vyřízen.
viii. Postupují Hlavnímu manažerovi ochrany dat (Chief Compliance Officer) případy, kdy nové
či novelizované právní předpisy stanovují dodatečné požadavky na zpracování osobních
údajů či v případě změn této směrnice.
ix. Podávají hlášení Hlavnímu manažerovi ochrany dat (Chief Compliance Officer), na
čtvrtletní bázi, pokud v daném regionu nastal případ porušení zabezpečení osobních
údajů.
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x. Koordinují na čtvrtletní bázi implementaci školení pro zaměstnance CEMEXu ohledně
zpracovávání osobních údajů.

c. Lokální úroveň
CEMEX na lokální úrovni jmenoval Pověřence na ochranu osobních údajů (DPO). Pověřenci pro
ochranu osobních údajů jsou pověřeni monitorováním souladu činností zpracování údajů s touto
směrnicí a místně příslušnými právními předpisy. Kromě povinnosti monitorovat soulad, jsou
Pověřenci pro ochranu osobních údajů, mimo jiné, dle místně příslušných právních předpisů
povinni:
i. Identifikovat činnosti zpracování údajů.
ii. Analyzovat a ověřovat soulad činností zpracování s touto směrnicí a místně příslušnými
právními předpisy.
iii. Interpretovat právní předpisy, pravidla a nařízení na ochranu osobních údajů, stejně tak
jako jejich novelizace a úpravy a nahlašovat je regionálnímu Správci ochrany dat (Privacy
Manager) či Pracovníkovi odpovědnému za soulad s právními předpisy (Compliance
Officer).
iv. Zajišťovat pravidelná školení na ochranu osobních údajů pro veškeré pracovníky CEMEXu,
kteří osobní údaje zpracovávají.
v. Nahlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů regionálnímu Správci ochrany
dat (Privacy Manager) či Pracovníkovi odpovědnému za soulad s právními předpisy
(compliance Officer), stejně tak jako poskytovat poradenství a řídit strategii
odezvy/ohlašování a provádění nápravných opatření
vi. Řídit procesy ohledně odezvy na požadavky subjektů údajů.
vii. Informovat, poskytovat poradenství a doporučení ohledně záležitostí spojených s
ochranou údajů country manažerovi.
viii. Schvalovat a aktualizovat informace o zpracování osobních údajů.
ix. Poskytovat poradenství a metodologii ohledně provádění Posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů (Data protection impact assessment - DPIA).3
3

Tato povinnost se vztahuje výhradně na Pověřence pro ochranu osobních údajů v zemích, kde místně příslušné právní
předpisy DPIA vyžadují, jako jsou země v Evropském hospodářském prostoru.
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Ve společnostech CEMEX působících v Evropě, budou Pověřencům pro ochranu osobních údajů
(DPO) poskytovat podporu lokální Komise pro ochranu osobních údajů, a to ohledně
monitorování souladu činností zpracování údajů s touto směrnicí a místními právními předpisy.
Členy lokální Komise pro ochranu osobních údajů jsou lokální Pověřenec pro ochranu osobních
údajů společně s vedoucími lokálních oddělení IT, BSO, HR, Corporte Security a právního oddělení
každé země v rámci EU. Komise pro ochranu osobních údajů se setkávají dvakrát ročně či častěji,
pokud je to vyžadováno ze strany Pověřence pro ochranu osobních údajů a ze svých zasedání vždy
pořizují zápis.
V rámci své činnosti Komise pro ochranu osobních údajů vykonávají především následující:
i.

Koordinují veškeré nápravné činnosti v případech porušení zabezpečení osobních údajů a
asistují Pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) při veškerých činnostech, jež jsou
nezbytné pro řádné řízení/řešení žádostí subjektů údajů.

ii.

Koncipují školení ohledně postupů CEMEXu pro zabezpečení a zpracování osobních údajů
dle této směrnice a místně příslušných právních předpisů.

iii.

Identifikují, dokumentují a napravují nedostatky v postupech pro zpracování osobních
údajů.

iv.

Zajišťují, aby byly uchovávány záznamy o zpracování.

v.

Zajišťují, že před tím, než jakákoli třetí strana začne zpracovávat osobní údaje při
poskytování svých služeb, které daná země požaduje (cloudové služby či jiný typ služeb,
které vyžadují zpracování osobních údajů), aby technická organizační opatření pro
ochranu osobních údajů, pravidla pro zálohování dat, plán obnovy údajů v případě
poničení zařízení a další běžně vyžadovaná technická ochranná opatření byla ověřována
a schvalována IT oddělením dané země. V případě služeb, které jsou implementovány na
lokální úrovni, ale které byly pořízeny centrálou CEMEXu v Monterrey, musí Komise pro
ochranu osobních údajů na oddělení CEMEXu pro zabezpečení informací v Monterrey
ověřit, zda byla opatření třetí strany na ochranu osobních údajů prověřena a schválena.

X. Kontaktování klíčových pracovníků pro ochranu osobních údajů
Každý zaměstnanec CEMEXu se může obrátit na příslušného Pověřence pro ochranu osobních údajů
kdykoliv v případě jakýchkoli otázek, nejasností, požadavků, stejně tak jako za účelem podat stížnost
týkající se ochrany osobních údajů nebo jejich zabezpečení.
Na požádání budou záležitosti či stížnosti zpracovávány jako důvěrné a pokud budou považovány v rámci
CEMEXu za systematické, budou postoupeny Hlavnímu manažerovi ochrany dat (Chief Privacy Officer).
14

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů budou poskytnuty právním oddělením dané
země.
Pokud by však zaměstnanec CEMEXu v urgentních případech raději kontaktoval ´Hlavního manažera
ochrany dat (CEMEX’s Chief Privacy Officer) na přímo, může tak učinit prostřednictvím emailu:
derechosarco@cemex.com.
XI. Změny této směrnice
CEMEX si vyhrazuje právo učinit změny této směrnice kdykoli to bude nezbytné, a to bez předchozího
upozornění. Změny této směrnice budou oznámeny prostřednictvím kanálů interní komunikace CEMEXu,
stejně tak jako zveřejněny na webových stránkách společnosti CEMEX v dané zemi.
Tato směrnice nemá přednost před příslušnými vnitrostátními právními předpisy na ochranu osobních údajů, jež
jsou účinné v zemích, kde společnost CEMEX působí.
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