Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím platformy “SpeakUp”
1. Informace o specifických činnostech zpracování
Totožnost a kontaktní
údaje správců

Správcem osobních údajů je společnost HeidelbergCement AG,
Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Německo (dále jen jako: „HC
AG“), telefon: +49 6221-481-0, fax: +49 6221-481-13217, email:
info@heidelbergcement.com
společně s Českomoravský cement, a.s. (společnost zapsaná v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
5528, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 26209578),
společností vlastnící obchodní podíl v dalších společnostech (dále
jen jako: „dceřiné společnosti ze skupiny HeidelbergCement v ČR a
SR“),
případně společně s každou dceřinou společností ze skupiny
HeidelbergCement v ČR a SR, které se ohlášení prostřednictvím
platformy SpeakUp týká a které byl ohlášený případ přidělen
(společně také jako „Správci“).

Kontaktní údaje
pověřence pro ochranu
osobních údajů

Popis zpracování a
společné správcovství

Úplný seznam společností ze skupiny HeidelbergCement ČR a SR,
které využívají platformu SpeakUp a mohou tak být v konkrétním
případě správcem osobních údajů, je uveden v příloze této
Informace.
Skupinový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Německo, telefon: +49 6221481-39603, email: data.protection@heidelbergcement.com
Kromě toho můžete kontaktovat koordinátora pro ochranu
osobních údajů pro společnosti ve skupině Heidelbergcement v ČR
a SR, a to na adrese osobni.udaje@heidelbergcement.com nebo
na telefonním čísle: +420 544 122 667.
Incidenty v České republice jsou řešeny prostřednictvím
Compliance Officera pro ČR a Slovensko (tj. společností
Českomoravský cement, a.s., která má zájem na dodržování
právních a vnitřních předpisů napříč společnostmi ve skupině
HeidelbergCement v ČR a SR, a je tak správcem osobních údajů).
Každá z dceřiných společností je rovněž správcem osobních údajů,
týká-li se jí daný případ a je-li jí přidělen k prošetření.
Společné správcovství s HC AG pak vychází ze skutečnosti, že (i)
společnost HC AG zavedla plošně systém SpeakUp (platformu pro
ohlašování porušení předpisů) pro společnosti ze skupiny
HeidelbergCement, (ii) společnost HC AG odpovídá za počáteční
fázi sběru osobních údajů, (iii) HC AG rozhoduje, které dceřiné
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společnosti bude přiděleno řešení konkrétního incidentu, a to
včetně společnosti Českomoravský cement, a.s., (iv) HC AG má
přístup k osobním údajům a používá je i pro vlastní účely.
Podíly na odpovědnosti společných správců jsou vymezeny
následovně:
Společnost HC AG je odpovědná za zpracování osobních údajů
v první fázi (sběr osobních údajů). Oznamovatel incidentu ohlásí
případ porušení prostřednictvím webové stránky nebo telefonu.
Telefonní hovory jsou přepsány zpracovatelem (poskytovatelem
služby SpeakUp, společností People Intouch B.V.), který rovněž
zajišťuje IT infrastrukturu (fungování webové stránky). Ohlášené
incidenty jsou přeloženy do požadovaného jazyka
subzpracovatelem (překladatelskou společností) a výsledný
překlad je odeslán společnosti HC AG. HC AG rozhodne, která ze
dceřiných společností (resp. konkrétní člen vedení společnosti) je
příslušný k řešení incidentu.
Jakékoliv další zpracování, které bude následovat po předání
případu dceřiné společnosti k vyřízení (zejména půjde o
komunikaci s oznamovatelem či dalšími zapojenými osobami,
dokumentaci přijatých opatření, sepis konečné zprávy o vyřešení
incidentu), je v dispozici této dceřiné společnosti jako
odpovědného správce. HC AG má v této fázi přístup k osobním
údajům pouze pro účely statistiky a reportingu, a to
v pseudonymizované podobě. Dceřiná společnost může přidat
další osobní údaje v průběhu vyšetřování incidentu, jejich
zpracování je v odpovědnosti této dceřiné společnosti.
V rozsahu zpracování osobních údajů pohybem na webových
stránkách vystupuje HC AG jako zpracovatel a jednotlivé dceřiné
společnosti jako správci osobních údajů.
V případech, kdy strany nestanoví společně účely a prostředky
zpracování, jedná každý správce na vlastní odpovědnost.
Kategorie
zpracovávaných
osobních údajů

Zaměstnanci nebo třetí strany mohou ohlásit incident
prostřednictvím webové stránky nebo přes telefon. S ohledem na
různý charakter ohlašovaných incidentů nelze dopředu předvídat
přesný okruh zpracovávaných osobních údajů. V systému SpeakUp
mohou být zpracovávány zejména tyto osobní údaje:
Údaje o oznamovateli
Údaje o osobě „podezřelé“
z porušení předpisů
 kontaktní údaje (jméno,
 kontaktní údaje (jméno,
příjmení, titul, pracovní
příjmení, titul, pracovní
pozice, e-mailová
pozice, e-mailová
adresa, telefonní číslo,
adresa, telefonní číslo,
společnost, stát)
společnost, stát),
v případě, že incident
 obsah oznámení, což
není ohlášen
může zahrnovat
anonymně,
zejména, nikoliv však
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technické soubory
cookies v případě, že je
incident ohlášen
prostřednictvím
webové stránky (viz
rovněž Oznámení o
ochraně osobních údajů
na webovém portálu
zveřejněné
poskytovatelem služby
SpeakUp, společností
People Intouch B.V.),
 hlasový záznam
v případě, že je incident
ohlášen po telefonu
(Správcům je
zpřístupněn pouze
přepis hovoru, hlasový
záznam je přístupný
pouze poskytovateli,
společnosti People
Intouch B.V.),
 obsah oznámení.
Údaje o (potenciálních)
svědcích



výlučně, dokumenty
prokazující nekalé
jednání, fotografie,
záznamy,
videonahrávky,
záznamy o převodech
peněz, atd.,
přijatá opatření.

Údaje o osobách, které incident
vyšetřují



Zdroje osobních údajů

kontaktní údaje (jméno,
 kontaktní údaje (jméno,
příjmení, titul, pracovní
příjmení, pracovní
pozice, e-mailová
pozice, e-mailová
adresa, telefonní číslo,
adresa, telefonní číslo,
společnost, stát),
společnost, stát).
 skutečnost, že dotčená
osoba je nebo může být
svědkem incidentu a její
role na ohlášeném
případu porušení,
 údaje, které svědek sám
poskytne Správcům.
Ve vztahu k oznamovateli: zdrojem osobních údajů je sám
oznamovatel.
Osoba podezřelá z porušení předpisů: osobní údaje jsou Správcům
předány oznamovatelem.
Osobní údaje potenciálních svědků: osobní údaje jsou Správcům
poskytnuty ze strany oznamovatele, ze strany osoby podezřelé
z porušení předpisů nebo od svědka samotného.
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Účely zpracování

Právní základ pro
zpracování dle účelů
uvedených v bodě 1 - 9

Výsledky šetření a popis přijatých opatření: do systému vkládá
osoba odpovědná za šetření případu (zpravidla Compliance
Officer).
Údaje o osobách vyšetřujících incident (např. Compliance Officer):
osobní údaje shromážděné za účelem vyšetřování poskytuje
zaměstnavatel.
1. Kontaktní údaje oznamovatele incidentu: účelem zpracování je
objasnění oznamovaných skutečností a poskytnutí odpovědi.
2. Kontaktní údaje osoby podezřelé z porušení předpisů: účelem je
identifikace této osoby a vyšetřování incidentu.
3. Údaje o potenciálním svědkovi: účelem zpracování je
kontaktování svědka, objasnění okolností incidentu.
4. Technická cookies: účelem je zajištění správného fungování
webové stránky.
5. Hlasový záznam v případě ohlášení po telefonu: účel zpracování
je stejný jako při ohlášení prostřednictvím webové stránky (tj.
objasnění incidentu, odpověď oznamovateli), cílem bezplatné
telefonní linky je umožnit ohlášení osobám, které nemají přístup
k internetu.
6. Obsah oznámení: účelem je dozvědět se o rizicích porušování
compliance norem ve společnostech Správců, pečlivě prošetřit
ohlášený incident, a v případě zjištění porušení předpisů (ať už
právních či vnitřních předpisů platných ve společnostech)
zahájení příslušných řízení a přijetí nápravných opatření.
7. Údaje o šetření incidentu a přijatých opatřeních: účelem je
případ řádně prošetřit a zdokumentovat celý proces šetření.
8. Údaje o osobách, které jsou zodpovědné za prošetření
incidentu: účelem je administrace případu a ověření přístupu.
9. Veškerá výše uvedená data jsou dále zpracovávána pro účely
statistiky a reportingu, a to v pseudonymizované podobě.
Právním základem pro zpracování je:
ad 1. souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě, že se
oznamovatel rozhodne nahlásit incident neanonymně a sám své
osobní údaje uvede;
ad 2. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněným zájmem Správců je identifikovat zaměstnance či jiné
osoby v rámci společností, které svým jednáním porušují právní či
vnitřní předpisy, kontaktovat tyto osoby a případně též zahájit
příslušné řízení. Kontaktní údaje mohou být dále nezbytné pro
informování osoby podezřelé z porušení předpisů o skutečnosti, že
proti ní bylo podáno ohlášení;
ad 3. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněným zájmem Správců je identifikovat osoby, které mohou
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Příjemci osobních údajů

Nezbytnost zpracování
Předávání do třetích
zemí

přispět k objasnění okolností incidentu, aby bylo možné uzavřít
vyšetřování incidentu;
ad 4. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněný zájem Správců spočívá v zajištění funkčnosti webových
stránek, pro kterou je nastavení těchto cookies technicky
nezbytné;
ad 5. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněným zájmem Správců je dozvědět se o incidentech
porušení předpisů v rámci společností, a umožnit ohlášení
veškerým osobám, tj. i takovým, které nemají přístup k internetu.
Kromě toho, komunikace po telefonu může být ze strany
oznamovatele vnímána jako bezpečnější prostředek. Z těchto
důvodů je zavedena telefonní linka jako alternativní komunikační
prostředek;
ad 6. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněným zájmem Správců je seznámit se s incidenty porušení
předpisů v rámci společností, zabránit nekalému nebo
protiprávnímu jednání a účinně mu předcházet;
ad 7. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněným zájmem Správců je zdokumentovat šetření případu
pro účely prokázání správného postupu společností;
ad 8. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
zájem Správců spočívá v zajištění nápravy nevyhovující situace
odpovědnými osobami.
ad 9. oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR –
oprávněným zájmem Správců je analyzovat případy pro statistické
účely a reportovat případy porušení compliance norem
managementu společností, aby byly optimalizovány obchodní
operace a zajištěn efektivní systém Compliance. Pro tento účel se
používají pseudonymizované údaje.
 Správci,
 externí poskytovatelé (zpracovatelé), jako je společnost People
InTouch B.V.,
 v konkrétním případě mohou být podle okolností příjemci dále
advokáti, orgány veřejné moci (PČR, soud, Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů a další
dotčené orgány).
Správci jsou ze zákona povinni zavést efektivní kontrolu dodržování
předpisů.
Technicky jsou údaje zpracovávány na platformě hostované
externím poskytovatelem se sídlem v Nizozemí.
Osobní údaje budou dále zpracovávány v Německu (sídlo HC AG),
dále v zemi, kde se nachází oznamovatel, a ve státě sídla dotčené
dceřiné společnosti, tedy v České republice nebo na Slovensku.
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Osobní údaje mohou být dále předány zahraničním orgánům
dozoru, vyžadují-li to právní předpisy.
Výše uvedení příjemci v některých případech mohou být z třetích
zemí (tj. mimo Evropský hospodářský prostor, dále jen jako:
„EHP“), ve kterých nemusí být úroveň ochrany osobních údajů
zaručena ve stejném rozsahu jako ve státech EHP. V případě, že
jsou osobní údaje předány do třetích zemí, zajistí Správci soulad
takového předání s kapitolou V. GDPR.
Doba zpracování









Hlasový záznam je odstraněn poskytovatelem systému
SpeakUp, společností People Intouch B.V. 24 hodin poté,
co Správci obdrží přepis hovoru. V systému zálohování je
pak uložen po dobu 5 dnů.
Další údaje o ohlášeném incidentu v systému SpeakUp (jak
v části, kde Správci komunikují s oznamovatelem, tak
v části, ke které mají přístup pouze Správci) jsou ze strany
společnosti People Intouch B.V. anonymizovány ve lhůtě
14 dnů po uzavření případu.
Data v tzv. CMS modulu (modul přístupný pouze pro
oprávněné osoby ze strany Správců), která mohou
obsahovat zejména popis šetření incidentu a přijatých
opatření k nápravě, jsou v systému uložena po dobu 3 let
od uzavření případu.
V konkrétních případech, je-li to nezbytné, mohou být
údaje uloženy po delší dobu, a to zejména pro účely
uplatnění právních nároků Správců před příslušnými
orgány.
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2. Vaše práva
Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv kontaktovat Správce nebo se obrátit na skupinového
pověřence pro ochranu osobních údajů ve skupině HeidelbergCement na výše uvedených kontaktech
a uplatnit svá práva stanovená nařízením GDPR. Každý správce bude informovat ostatní správce o
uplatnění Vašich práv a poskytne dalšímu správci veškeré potřebné informace. V případě, že ve
smyslu článku 15 GDPR požádáte o přístup ke svým osobním údajům, vyřídí žádost ten správce, na
kterého jste se obrátili.
Vždy se můžete obrátit na Compliance Officera pro ČR a Slovensko na těchto kontaktech:
complianceCZaSK@heidelbergcement.com, tel.: +420 544 122 514.
V záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese
osobni.udaje@heidelbergcement.com nebo na tel.: +420 544 122 667.
Vaše práva vyplývající z GDPR jsou následující:
 právo získat informaci o zpracovávaných osobních údajích a právo obdržet kopii zpracovávaných
osobních údajů (právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR),
 právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů
(právo na opravu, čl. 16 GDPR),
 právo žádat výmaz osobních údajů a v případě, že byly osobní údaje zveřejněny, žádat
informování dalších správců údajů o podání žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),
 právo žádat omezení zpracování (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
 v případě naplnění podmínek dle čl. 20 GDPR právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému
správci ke zpracování (právo na přenositelnost údajů, čl. 20),
 podle konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů založeného na čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR, a to s účinností do budoucna (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR);
v takovém případě správce osobní údaje nadále nezpracovává, pokud neprokáže závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů
údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li na něm zpracování osobních
údajů založeno. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl udělen před jeho udělením (právo odvolat souhlas, čl. 7 odst. 3 GDPR),
 právo podat stížnost u dozorového orgánu v souladu s čl. 77 GDPR. Podle tohoto ustanovení máte
právo podat stížnost k dozorovému orgánu, domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních
údajů je porušeno nařízení GDPR, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní
ochrany (zejména v členském státě Vašeho bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde
došlo k údajnému porušení).
Kromě toho nás před uplatněním výše uvedených práv můžete kontaktovat telefonicky a objasnit si
jakékoliv otázky ve vztahu ke zpracování osobních údajů.
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Seznam společností ze skupiny HeidelbergCement v ČR a SR, které aktuálně
využívají platformu SpeakUp:
Českomoravský cement, a.s. (se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5528, IČO: 26209578);
Českomoravský beton, a.s. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČO: 49551272);
Českomoravský štěrk, a.s. (se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2389, IČO: 25502247);
TRANS-SERVIS spol. s r.o. (se sídlem Králův Dvůr čp. 253, okres Beroun, PSČ 26701, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12356, IČO: 46353097);
Global IT Center, s.r.o. (se sídlem Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99611, IČO: 06025811);
Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79590, IČO:26205424);
TBG SWIETELSKY s.r.o. (Betonárna U hada, Branišovská par. č. 1974/11, České Budějovice 370 05
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
14831, IČO:26114691);
TBG Pražské malty, s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČO:25799380);
TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44668, IČO:62968432);
TBG Louny s.r.o. (se sídlem Průmyslová 2724, 440 01 Louny, zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10259, IČO:64651819);
TBG BETONMIX a.s. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno – Bosonohy, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1029, IČO:48530794);
BETOTECH, s.r.o. (se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702, IČO:25066153);
TBG Východní Čechy s.r.o. (se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9770, IČO:64793303);
TBG Klatovy s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73292, IČO:26135060);
TBG METROSTAV s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39147, IČO:63992990);
TBG PKS a.s. (se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5339, IČO:28261976);
TBG PODIVÍN s.r.o. (se sídlem Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113054, IČO: 08314578);
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s.r.o. (se sídlem Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8759,
IČO:62741276);
TBG VYSOČINA s.r.o. (se sídlem Žďárského 200, 674 47 Třebíč, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25160, IČO:25325931);
TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39304, IČO:26240378);
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Velkolom Čertovy schody, akciová společnost (se sídlem Tmaň 200, PSČ 26721, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861, IČO: 18600239);
LOMY MOŘINA spol. s r.o. (se sídlem č.p. 73, 267 17 Mořina, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29268, IČO: 61465569);
Českomoravská těžařská, s.r.o. (se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105306, IČO: 06953484);
Vltavské štěrkopísky, s.r.o. (se sídlem č.ev. 1, 277 43 Chlumín, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31518, IČO: 49822381);
PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. (se sídlem č.p. 94, 664 66 Němčičky, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42272, IČO: 26041782);
TBG Slovensko, a. s. (se sídlem Bratislavská 83, Pezinok 902 01, Slovensko, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, číslo vložky 3828/B, IČO: 36283801);
Kamenivo Slovakia a.s. (se sídlem Areál Prefa, Bytča - Hrabové 014 01, Slovensko, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, číslo vložky 10365/L, IČO: 35791713).
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