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PROHLÁŠENÍ 
SPOLEČNOSTI SCANIA 

O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jednou ze základních hodnot společnosti Scania je úcta k právům jednotlivce. Na této 
hodnotě je postavena i naše komunikace s vámi, bez ohledu na to, zda vystupujete v roli 
našeho váženého zákazníka, řidiče některého z našich vozidel, spolupracovníka v naší 
globální organizaci či důvěryhodného obchodního partnera / dodavatele, zda navštěvujete 
naše webové stránky či provozní objekty nebo zda se účastníte námi pořádaných akcí. 
 
Správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů, který současně zodpovídá za jejich 
ochranu, je společnost Scania CV AB, není-li v prohlášení o ochraně osobních údajů 
vydaném pro specifický trh nebo pro specifickou službu, která je přístupný prostřednictvím 
webových stránek www.scania.com, výslovně uvedeno jinak. 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme tehdy, je-li to potřebné: 

 

 k zajištění dodávek našich výrobků a poskytování našich služeb, 

 k tomu, abychom vám poskytovali podporu a pomoc při používání našich výrobků a 

služeb, 

 k plnění a dodržování zákonných povinností z naší i vaší strany, 

 k plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají 

dodržování práva, a dalších správních orgánů, 

 k poskytování informací o našich výrobcích a službách, jakož i o nadcházejících, námi 

pořádaných akcích, 

 ke zlepšování kvality a zdokonalování stávajících, jakož i k vyvíjení nových výrobků a 
služeb a rovněž k optimalizaci provozu naší organizace. 

 
Usilujeme o to, abychom s vašimi osobními údaji nakládali vždy s respektem a poctivým 
způsobem a abychom tyto údaje současně chránili. Za určitých okolností využíváme 
důvěryhodné obchodní partnery, kteří nám pomáhají dodávat naše výrobky a poskytovat 
naše služby. Jestliže v těchto případech potřebujeme vaše osobní údaje sdílet se svými 
obchodními partnery, ujišťujeme vás o tom, že tito partneři budou s vašimi údaji nakládat se 
stejným respektem a stejně poctivým způsobem jako my samotní. 
 
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, jaké 
osobní údaje bychom mohli zpracovávat, proč to děláme a jakým způsobem zajišťujeme, 
aby byla respektována vaše práva a vaše soukromí. S jakýmikoli dotazy nebo nejasnostmi 
se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím odkazu zde nebo prostřednictvím své 
kontaktní osoby, která vám byla společností Scania přidělena. 

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
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Časté dotazy 

Sdílí společnost Scania mé osobní údaje s třetími stranami? 
K tomu, abychom mohli dodávat nejlepší výrobky a poskytovat nejlepší služby, využíváme 
svoji globální organizaci společně s globální sítí důvěryhodných partnerů. To znamená, že 
vaše osobní údaje (nebo jejich vybrané části) můžeme - čas od času - sdílet v rámci skupiny 
Scania, jakož i s důvěryhodnými obchodními partnery, kteří nám pomáhají. Typické příklady 
zahrnují: 

 

 v době, kdy používáte webový obchod společnosti Scania, sdílíme vaše osobní 
údaje s našimi partnery, kteří mají provoz tohoto webového obchodu na starosti 

 vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v IT systémech, které jsou vyvíjeny nebo 
dodávány našimi externími partnery v oblasti IT, případně jejichž hostiteli jsou tito 
externí partneři 

 můžeme využívat služeb třetích stran, které nám pomáhají organizovat akce, jichž 
se účastníte, například služeb provozovatelů hotelů, přepravců atd. 

 v době, kdy voláte naši nouzovou asistenční službu, můžeme vaše osobní údaje 
sdílet s třetími stranami, například s poskytovateli odtahových služeb 

 rozhodnutí našeho zákazníka (buď vás samotných nebo vašeho zaměstnavatele) 
stát se příjemcem služeb konkrétní třetí strany, při jejichž poskytování jsou 
používány údaje týkající se řidiče a vozidla   

 povolení sdílení údajů s dodavatelem nástavby, komponent nebo jiných produktů ze 
strany našeho zákazníka (buď vás samotných nebo vašeho zaměstnavatele)  

 v době, kdy provádíme výzkum a vývoj, můžeme sdílet osobní údaje s vysokými 
školami, výzkumnými ústavy nebo jinými důvěryhodnými partnery.   

V případech, kdy potřebujeme sdílet vaše osobní údaje se svými obchodními partnery, vás 
ujišťujeme o tom, že tito partneři budou s vašimi údaji nakládat se stejným respektem a 
stejně poctivým způsobem jako my samotní. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s 
orgány veřejné správy, je-li to vyžadováno zákonem nebo je-li obdržen požadavek od 
úřadů, které vymáhají dodržování práva, nebo od jiných správních orgánů.  

 

Kde společnost Scania provádí zpracování mých osobních údajů? 
Scania je globální společnost s působností ve více než 100 zemích. To znamená, že v 
určitých případech bychom se mohli rozhodnout zpracovávat vaše osobní údaje (v celém 
rozsahu nebo jejich vybrané části) v zemích Evropské unie i v jiných zemích. Jestliže tak 
činíme, je to vždy ve shodě se stávajícími předpisy. Přitom vždy zajišťujeme, aby s vašimi 
osobními údaji bylo nakládáno bezpečným způsobem. Jsou-li vaše osobní údaje přenášeny 
mimo Evropskou unii, děje se tak za použití náležitých přenosových mechanismů. 
„Zpracování“ v této souvislosti znamená jakýkoli postup nebo sadu postupů zahrnující 
nakládání s osobními údaji, jako například jejich shromažďování, zaznamenávání, 
uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, 
projednávání, využívání, předávání formou přenosu, šíření nebo jiného zpřístupňování, 
seřazování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo skartaci. 

 

Jak zajišťujete ochranu mých osobních údajů? 
Zajištění ochrany vašich osobních údajů považujeme za svoji povinnost. Přijímáme veškerá 
vhodná a přiměřená právní, technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, 
abychom zajistili dostatečnou ochranu osobních údajů, které zpracováváme.  



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s postupným vývojem 
dostupných zabezpečovacích produktů a služeb. 
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Jak dlouho mé osobní údaje uchováváte? 

Pro konkrétní činnosti prováděné při zpracování osobních údajů jsou určena jejich vlastní 

období uchovávání, a to na základě zákonných ustanovení a/nebo na základě účelu 

zpracování. Rozsah vašich osobních údajů proto minimalizujeme nebo tyto údaje 
odstraňujeme, jakmile již nejsou potřebné k těmto účelům: 
 

 plnění našich smluvních povinností vůči vám 

 plnění účelu, pro který byly údaje shromažďovány 

 plnění našich zákonných povinností 

 

Viz také prohlášení o ochraně osobních údajů, která jsou platná pro specifické trhy a služby 

a která jsou přístupná prostřednictvím stránek www.scania.com. 

 

Jaká práva mi náleží? 

Právo na přístup 
Můžete si vyžádat výpis z rejstříku, který obsahuje údaje o tom, které vaše osobní údaje 
zpracováváme. Poté, co ověříme vaši totožnost, vám tento výpis bude zabezpečeným 
způsobem předán. 

Právo na opravu 
Máte právo aktualizovat informace o své osobě tak, aby bylo vždy zajištěno, že námi 
spravované informace budou správné. 

 
Právo na výmaz 
Můžete požadovat, aby vaše osobního údaje byly bez zbytečného prodlení vymazány, je-li 
splněna kterákoli z následujících podmínek: 

 Pokud již údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány. 

 Pokud vznesete námitku proti používání těchto údajů a na naší straně již neexistují 
oprávněné důvody k jejich dalšímu používání. 

 Pokud je zpracování založeno výlučně na vašem souhlasu a vy tento souhlas 
odvoláte. 

 Pokud je vymazání potřebné k tomu, aby byla splněna zákonná povinnost. 

Právo na vznesení námitky 
Náleží vám právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely 
přímého marketingu. Jedná se o absolutní právo, což znamená, že pokud vznesete námitku 
nebo odvoláte udělený souhlas, ukončíme veškeré další používání vašich osobních údajů pro 
účely přímého marketingu. 
 
Máte rovněž právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování, které provádíme na základě 
oprávněného zájmu. V takovém případě však musíte upřesnit, proti čemu námitku vznášíte a 
proč tomu tak je. Zpracování pak bude ukončeno, pokud na naší straně nebudou 
prokazatelně existovat oprávněné důvody, které vyžadují pokračování v tomto zpracování, a 
které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce, nebo pokud neprokážeme, že 
námi prováděné zpracování slouží k zajišťování, uplatňování nebo hájení zákonných nároků. 

Právo na omezení 
Jste oprávněni požadovat dočasné omezení rozsahu zpracování svých osobních údajů. 
Rozsah zpracování může být omezen v následujících situacích: 

 Jestliže se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a proto jste nás vyzvali, 
abychom provedli jejich opravu. V takovém případě můžete požadovat, abychom 
rozsah zpracování vašich osobních údajů omezili, dokud neověříme, zda jsou tyto 
údaje skutečně nesprávné. 

 Jestliže je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, avšak vy nesouhlasíte s 
tím, aby tyto údaje byly vymazány, a namísto toho požadujete, aby používání těchto 
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údajů bylo omezeno. 

 Jestliže požadujete, aby vaše osobní údaje byly použitelné k určování, prosazování 
nebo hájení zákonných nároků, i když my je již nepotřebujeme pro účely námi 
prováděného zpracování. 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

 

Právo na přenositelnost údajů 
Jste oprávněni získat osobní údaje, které jste nám poskytli, a předat je ke zpracování v 
jiném místě. Toto právo se uplatňuje pouze v případech, kdy je námi prováděné zpracování 
vašich osobních údajů založeno na zákonném důvodu spočívajícím v tom, že jste k tomuto 
zpracování udělili souhlas nebo že jste s námi uzavřeli smlouvu. 

Oznámení o porušení práv nebo předpisů (stížnost) 
Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování platných 
předpisů, ohlaste nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve. Rovněž vám náleží právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Jak se na vás mohu obracet s případnými dotazy? 
Kdykoli se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na úrovni naší skupiny 
nebo na příslušnou místní kontaktní osobu, která vám byla společností Scania přidělena. 

 

Telefon: +46 8 553 810 00 
Poštovní adresa: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, 
Švédsko. 
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ÚDAJE, KTERÉ 
ZPRACOVÁVÁME 
To, které údaje shromažďujeme, závisí na vašem vztahu se společností Scania. 
Prostřednictvím níže uvedených tabulek máte přístup k podrobným informacím o údajích, 
které pro různé účely shromažďujeme. 

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li zákazníkem? 
Jestliže zastupujete svůj podnik, existuje na naší straně potřeba zpracovávat vaše osobní 
údaje k účelům, které jsou obsaženy v níže uvedeném výčtu. Jste-li osobou samostatně 
výdělečně činnou, veškeré údaje o vašem podniku, které zpracováváme, se stávají vašimi 
osobními údaji. 

 

 

Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů 
zpracováváme? 

Právní 
podklad 

Abychom mohli vytvářet 
databázi potenciálních 
zákazníků, např. za použití 
údajů pocházejících od 
třetích stran.  

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli předkládat 
cenové nabídky 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, 
zpracováváme finanční údaje, jako 
například hodnocení úvěruschopnosti 

 Přednostně používané kontaktní údaje 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

Oprávněný 
zájem 
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Abychom mohli poskytovat 
plnění vyplývající z uzavřené 
smlouvy 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Jste-li samostatně výdělečně činná 
osoba, zpracováváme také finanční 
údaje, jako například hodnocení 
úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, 
jakož i údaje související se smlouvou, jako 
například číslo smlouvy, číslo objednávky, 
faktury 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

Smluvní 
povinnost 

Abychom mohli poskytovat 
služby a podporu a sledovat 
plnění smluvních povinností 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Přednostně používané kontaktní údaje 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 

 

Smluvní 
povinnost 
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Abychom vás mohli 
informovat o aktualizacích, 
výrobcích a službách, o 
nichž se domníváme, že pro 
vás mohou být zajímavé 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Přednostně používané kontaktní údaje 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli sledovat 
funkčnost našich výrobků 
a služeb a vaši 
spokojenost s nimi, 
včetně sledování 
prostřednictvím vaší 
účasti v průzkumech 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Přednostně používané kontaktní údaje 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze a 
provozní hodiny 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 IP adresa, operační systém, typ zařízení, 
název a verze aplikace, název a verze 
prohlížeče a vaše odpovědi na otázky 
pokládané v rámci průzkumů. 

Oprávněn
ý zájem 

Abychom mohli přijímat 
nápravná opatření 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Dodací adresa 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z 
našich IT systémů 

 

Oprávněný 
zájem / 
smluvní 
povinnost 
 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

Abychom mohli analyzovat 
kvalitu našich výrobků a 
služeb i naší organizace za 
účelem jejího dalšího 
zvyšování a za účelem 
dalšího vývoje výrobků a 
služeb  

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Dodací adresa 

 Nákupy a transakce 

 Finanční údaje, jako například 
hodnocení úvěruschopnosti, 
bankovní účty a platby, jakož i údaje 
související se smlouvou, jako 
například číslo smlouvy, číslo 
objednávky, faktury. 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení  

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z 
našich IT systémů 

 Odpovědi na otázky pokládané v rámci 
průzkumů.  

Oprávněný 
zájem  

K plnění zákonných 
povinností a oprávněných 
požadavků úřadů, které 
vymáhají dodržování práva, 
a dalších správních orgánů 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Dodací adresa 

 Nákupy a transakce 

 Finanční údaje, jako například 
hodnocení úvěruschopnosti, 
bankovní účty a platby, jakož i údaje 
související se smlouvou, jako 
například číslo smlouvy, číslo 
objednávky, faktury. 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z 
našich IT systémů 

Zákonná 
povinnost 
nebo 
oprávněný 
zájem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

K tomu, abychom vám mohli 
poskytovat vyžádané 
informace a relevantní 
aktualizace.    

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Údaje o geografické poloze 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z 
našich IT systémů 

Oprávněný 
zájem 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li řidičem? 
Existují tři hlavní způsoby vzájemného působení a ovlivňování mezi společností Scania a 
vámi jako řidičem. 

 
Řídíte vozidlo Scania 
Shromažďujeme různé druhy údajů o provozu vozidla, jakými jsou například spotřeba 
paliva, způsob jízdy, geografická poloha vozidla, chybové kódy atd. Všechny tyto údaje se 
stávají osobními údaji, můžeme-li zjistit totožnost osoby, která vozidlo řídí. 
Tyto údaje pak zpracováváme např. proto, abychom 

 

 poskytovali služby vyžádané zákazníkem 

 na přání poskytovali zábavní služby ve vozidle 

 prováděli dálkovou diagnostiku společně s plánováním oprav a údržby 

 poskytovali podporu 

 plnili smluvní povinnosti  

 prováděli výzkum a analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním 
stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu 
naší organizace 

 plnili zákonné povinnosti a oprávněné požadavky úřadů, které vymáhají dodržování 
práva, a dalších správních orgánů 

 vás informovali o relevantních aktualizacích  
 

Údaje, které shromažďujeme jsou buď poskytovány vaším zaměstnavatelem, získávány z 
vozidla nebo vytvářeny v našich IT systémech, které využíváte. 

 

Účastníte se soutěže řidičů pořádané společností Scania 
Rozhodnete-li se stát se účastníkem soutěže řidičů pořádané společností Scania, budeme 
potřebovat shromáždit některé z vašich osobních údajů, například vaše jméno a vaše 
kontaktní informace, abychom mohli zpracovat vaši registraci, která je pro účast v soutěži 
nezbytná. Tyto údaje jsou poskytovány přímo vámi samotnými. 

 

Během cesty jste se dostali do nouzové situace a voláte silniční asistenční 
službu společnosti Scania 
Pokud se během cesty dostanete do nouzové situace a rozhodnete se nás kontaktovat za 
účelem vyžádání silniční asistenční služby, potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, 
abychom zjistili vaši totožnost, seznámili se s konkrétní nouzovou situací, poskytli vám 
pomoc a zpětně vás kontaktovali, což je nezbytné pro umožnění průběžné vzájemné 
výměny informací týkající se pomoci poskytované v souvislosti s vaším případem. 

 

 
Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů 
zpracováváme? 

Právní 
podklad 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

Abychom mohli plnit své 
smluvní povinnosti, jako 
například: 

 poskytování 
služeb 
vyžádaných 
zákazníkem / 
vaším 
zaměstnavatele
m 

 poskytování 
zábavních služeb ve 
vozidle na přání 

 provádění dálkové 
diagnostiky 
společně s 
plánováním oprav 
a údržby 

 poskytovali podporu 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z našich 

IT systémů 

Smluvní 
povinnost 

 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

 
Abychom mohli provádět 
následné sledování plnění 
smluvních povinností ze 
strany zákazníka 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Přednostně používané kontaktní údaje 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z našich 

IT systémů 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli zpracovat 
informace potřebné pro 
vaši účast v námi 
pořádaných soutěžích 
řidičů 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Váš věk 

 Vaše upřednostňované jazykové nastavení 

 Název společnosti vašeho zaměstnavatele 

Souhlas 

Abychom mohli poskytovat 
silniční asistenční služby 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Registrační číslo (vozidla) 

 Popis nouzové situace, včetně popisu 
jakýchkoli tělesných zranění a potřeby 
poskytnutí lékařského ošetření 

 Geografická poloha 

 Údaje o vozidle, které jsou potřebné pro 

dálkovou diagnostiku  

 Záznamy hlasových hovorů nebo 

videohovorů 

Oprávněn
ý zájem 



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

Abychom mohli 
přijímat nápravná 
opatření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Dodací adresa 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z 
našich IT systémů 

Oprávněný 
zájem / 
smluvní 
povinnost 
 

Abychom mohli 
provádět analýzy v 
souvislosti se 
zvyšováním kvality a 
zdokonalováním 
stávajících, jakož 
vyvíjením nových 
výrobků a služeb a 
rovněž s optimalizací 
provozu naší 
organizace 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Případy zahrnující poskytnutí asistenční 

služby v nouzových situacích 

 Odpovědi na otázky pokládané v rámci 

průzkumů.  

 Umístění 

 Systémové protokoly jako výstupy z 

našich IT systémů 

Oprávněn
ý zájem 

K plnění zákonných 
povinností a oprávněných 
požadavků úřadů, které 
vymáhají dodržování práva, 
a dalších správních orgánů 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Dodací adresa 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 Systémové protokoly jako výstupy z 
našich IT systémů 

Zákonná 
povinnost  



 

Datum: 2020-12-01 
Vydání: 5.0 
  

K tomu, abychom vám mohli 
poskytovat vyžádané 
informace a relevantní 
aktualizace.    

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Údaje o geografické poloze 
 Výkonnostní údaje vozidla, například 

informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli sledovat 
funkčnost našich výrobků 
a služeb a vaši 
spokojenost s nimi, 
včetně sledování 
prostřednictvím vaší 
účasti v průzkumech 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Přednostně používané kontaktní údaje 

 Nákupy a transakce 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů  

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

 IP adresa, operační systém, typ zařízení, 
název a verze aplikace, název a verze 
prohlížeče a vaše odpovědi na otázky 
pokládané v rámci průzkumů.  

Oprávněn
ý zájem 

Abychom mohli předkládat 
cenové nabídky zákazníkovi 
/ vašemu zaměstnavateli 

 Chování při jízdě, jako například 
návyky spojené se způsobem řízení, 
údaje o geografické poloze, provozní 
hodiny a přednostně používaná 
nastavení 

 Identifikační údaje, jako například 
identifikační čísla vozidel, identifikační 
údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID 
systému IT a jeho uživatelů 

 Výkonnostní údaje vozidla, například 
informace získávané z jednotlivých 
komponent vozidla, spotřeba paliva, 
používání brzd, řazení rychlostních 
stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru 
a chybové kódy 

Oprávněný 
zájem 
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Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li naším zaměstnancem nebo uchazečem 
o zaměstnání? 
Podáte-li žádost o zaměstnání u společnosti Scania, požádáme vás, abyste nám poskytli 
některé ze svých osobních údajů, které budou potřebné pro zpracování vaší žádosti, 
například kontaktní informace a doporučující informace, mezi které patří vaše předchozí 
zaměstnání, vzdělání nebo získaná osvědčení. 
 
Během vašeho zaměstnání u společnosti Scania zpracováváme vaše osobní údaje, 
abychom mohli: 

 spravovat váš zaměstnanecký poměr, 

 plnit své zákonné povinnosti jako zaměstnavatel, 

 jednat ve svém oprávněném zájmu, např.: 
o řídit, plánovat a hodnotit práci 
o chránit zaměstnance a majetek podniku 
o kontaktovat a informovat zaměstnance 
o počínat si transparentně vůči majitelům podniku i široké veřejnosti 

 

Poté, co ukončíte zaměstnanecký poměr v našem podniku, budeme zpracovávat omezená 
množství údajů, které jsou potřebné k plnění našich zákonných povinností, například údajů, 
ze kterých vyplývá doba trvání vašeho zaměstnání. 

 
 

Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů 
zpracováváme? 

Právní 
podklad 

Personální administrativa  Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Finanční informace (jako například plat, 
daně, výdaje, časové výkazy, číslo 
bankovního účtu atd.) 

Smluvní 
povinnost 

Plnění zákonných povinností 
(např. informování správních 
orgánů, oznamování 
nezákonného jednání, 
dokumentování zbavení 
obvinění, jednání ve shodě s 
kolektivními smlouvami, 
placení pojištění atd.) a 
jednání ve shodě s 
oprávněnými požadavky 
úřadů, které vymáhají 
dodržování práva, a dalších 
správních orgánů  

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Státní občanství 

 Datum narození 

 Registrace licencí 

 Finanční informace (jako například plat, 

daně, výdaje, časové výkazy, číslo 

bankovního účtu atd.) 

 Členství v odborové organizaci (k plnění 
závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy 
je podle potřeby prováděno shromažďování 
osobních údajů) 

 Protokoly obsahující záznamy o 
přístupech ze systémů IT a systémů 
evidence docházky 

 IT protokoly z aplikací a síťových 
služeb, 

 Sledování pomocí kamer a pořízené snímky  

 Údaje o zbavení obvinění a odškodnění 

Zákonná 
povinnost 
nebo 
oprávněný  
zájem  
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Plánování a následné 
sledování plnění plánů  

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Organizační informace (pracoviště, 
nákladové středisko, přímý nadřízený 
atd.) 

 Hodnocení pracovní výkonnosti 

 Plány rozvoje 

Oprávněný 
zájem 

Umožnění přístupu k našim 
IT systémům a 
zdokonalování těchto 
systémů 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Nastavení systémů, která jsou 
upřednostňována uživateli 

 Protokoly se záznamy o vašem používání 

našich systémů 

Oprávněný 
zájem 

Bezpečnost v případě 
vzniku nouzové situace 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Nejbližší příbuzní 

 Státní občanství 

 Datum narození 

Hájení 
oprávněných 
zájmů nebo 
ochrana 
vašich životně 
důležitých 
zájmů 

Zajištění ochrany našich 
zaměstnanců a majetku 
našeho podniku 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Protokoly obsahující záznamy o 
přístupech ze systémů IT a systémů 
evidence docházky 

 IT protokoly z aplikací a síťových 
služeb, 

 Sledování pomocí kamer 

 Zprávy o mimořádných událostech 

souvisejících se zabezpečením 

 Zprávy o mimořádných událostech 

souvisejících s úmyslným porušováním 

povinností 

Oprávněný 
zájem 

Přenášení osobních údajů 
mimo podnik za účelem 
umožnění vaší identifikace 
jako zaměstnance 
společnosti Scania nebo 
umožnění plnění vašich 
pracovních povinností 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Registrace licencí 

 Osobní údaje obsažené ve smlouvách 

 Obrazové, filmové a zvukové záznamy 

 

Oprávněný 
zájem 
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Abychom mohli provádět 
analýzy v souvislosti se 
zvyšováním kvality a 
zdokonalováním 
stávajících, jakož 
vyvíjením nových výrobků 
a služeb a rovněž 
s optimalizací provozu 
naší organizace 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

 Státní občanství 

 Datum narození 

 Registrace licencí 

 Organizační informace (pracoviště, 
nákladové středisko, přímý nadřízený 
atd.) 

 Protokoly obsahující záznamy o 
přístupech ze systémů IT a systémů 
evidence docházky 

 IT protokoly z aplikací a síťových 
služeb 

 Organizační informace (pracoviště, 
nákladové středisko, přímý nadřízený 
atd.) 

 Hodnocení pracovní výkonnosti 

 Plány rozvoje 

Oprávněný 
zájem 

K tomu, abychom vám 
mohli poskytovat 
vyžádané informace a 
relevantní aktualizace   

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 

Oprávněný 
zájem 

Abychom postupovali ve 
shodě s licencí k volně 
šiřitelnému programu, 
potřebujeme uvádět 
přispěvatele 
 

Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, 
číslo telefonu, adresa) 

Smluvní 
povinnosti   
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Vydání: 5.0 
  

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li naším obchodním partnerem / 

dodavatelem? 

Pracujete-li jako zástupce dodavatele, který společnosti Scania poskytuje výrobky a služby, 
zpracováváme v omezených množstvích vaše osobní údaje, např. vaše kontaktní a 
identifikační informace. Toto zpracování údajů slouží k vyhodnocování vašich nabídek, ke 
správě smluv a k tomu, aby vám byl umožněn přístup k relevantním IT systémům. 

 

 

Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů 
zpracováváme? 

Právní 
podklad 

Abychom mohli 
vyhodnocovat nabídky, 
které obdržíme od vás nebo 
od vašeho zaměstnavatele, 
včetně kontrol souvisejících 
okolností 

 Kontaktní informace (jako například jméno, 
e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti a 
číslo telefonu) 

 Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, 
zpracováváme také finanční údaje, jako 
například hodnocení úvěruschopnosti a 
ceny 

 Informace o souvisejících okolnostech (jako 
například personální nebo profesionální 
podmínky a charakteristiky, finanční údaje, 
vazby na státní zaměstnance a – pokud je to 
podle zákona přípustné – případné trestní 
stíhání). 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli plnit 
povinnosti vyplývající ze 
smluv uzavřených s vámi 
nebo vaším 
zaměstnavatelem 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa a telefonní 
číslo společnosti, číslo telefonu a číslo 
obchodní organizace) 

 Jste-li samostatně výdělečně činná 
osoba, zpracováváme také finanční 
údaje, jako například hodnocení 
úvěruschopnosti, bankovní účty a platby 

Smluvní 
povinnost 
nebo 
oprávněný 
zájem 

Umožnění přístupu k našim 
IT systémům 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 ID uživatele 

 Jazyková nastavení v systémech 

 Protokoly se záznamy o vašem používání 

našich systémů 

Oprávněný 
zájem 

Přenášení osobních údajů 
mimo podnik za účelem 
umožnění vaší identifikace 
jako obchodního partnera / 
dodavatele společnosti 
Scania 
 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké 
číslo, ID uživatele, fotografie) 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli 
komunikovat s vámi nebo 
vaším zaměstnavatelem 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

Oprávněný 
zájem 
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Abychom mohli provádět 
analýzy v souvislosti se 
zvyšováním kvality a 
zdokonalováním stávajících, 
jakož vyvíjením nových 
výrobků a služeb a rovněž 
s optimalizací provozu naší 
organizace 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

 Jste-li samostatně výdělečně činná 
osoba, zpracováváme také finanční údaje, 
jako například hodnocení 
úvěruschopnosti, bankovní účty a platby 

 Protokoly se záznamy o vašem používání 
našich systémů 

Oprávněný 
zájem 

K plnění zákonných 
povinností a oprávněných 
požadavků úřadů, které 
vymáhají dodržování práva, 
a dalších správních orgánů 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

 Finanční údaje, jako například hodnocení 

úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, 

jakož i údaje související se smlouvou, jako 

například číslo smlouvy, číslo objednávky, 

faktury  

 Státní občanství 

 Datum narození 

 Registrace licencí 

 Protokoly obsahující záznamy o 
přístupech ze systémů IT a systémů 
evidence docházky 

 IT protokoly z aplikací a síťových služeb 

Zákonné 
povinnosti 
nebo 
oprávněný 
zájem 

 

K tomu, abychom vám mohli 
poskytovat vyžádané 
informace a relevantní 
aktualizace 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 
 

Oprávněný 
zájem 

Abychom postupovali ve 
shodě s licencí k volně 
šiřitelnému programu, 
potřebujeme uvádět 
přispěvatele 
 

Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, 
číslo telefonu, adresa) 

Smluvní 
povinnosti   
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Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li naším návštěvníkem? 

Navštěvujete-li naše provozní objekty a účastníte-li námi pořádaných akcí, provádíme 
zpracování vašich osobních údajů proto, abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy a 
zajistili její úspěšný a bezpečný průběh. Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní údaje a číslo 
řidičského průkazu, jakož i přání či požadavky týkající se stravy a informace o 
spolucestujících osobách.  

Abychom umožnili splnění 
účelu vaší návštěvy u 
společnosti Scania 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Informace o spolucestující osobě (jako 
například jméno, e-mail, číslo telefonu, 
adresa, věk) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

 Jazyk 

 Přání nebo požadavky týkající se stravy 

 Podrobné informace o cestování a 

ubytování 

 Řidičský průkaz 

 Podrobné informace o hostiteli 

Oprávněný 
zájem 

Zajištění ochrany našich 
návštěvníků a majetku 
našeho podniku 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Protokoly obsahující záznamy o 
přístupech ze systémů IT a systémů 
evidence docházky 

 IT protokoly z aplikací a síťových 
služeb, 

 Sledování pomocí kamer 

 Zprávy o mimořádných událostech 

souvisejících se zabezpečením 

 Údaje o zdravotním stavu 

 

 

Oprávněný 
zájem 

Abychom mohli provádět 
analýzy v souvislosti se 
zvyšováním kvality a 
zdokonalováním stávajících, 
jakož vyvíjením nových 
výrobků a služeb a rovněž 
s optimalizací provozu naší 
organizace 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Informace o spolucestující osobě (jako 
například jméno, e-mail, číslo telefonu, 
adresa, věk) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

 Jazyk 

 Podrobné informace o cestování a 

ubytování 

 Řidičský průkaz 

 Podrobné informace o hostiteli 

Oprávněný 
zájem 
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Při vaší návštěvě našich webových stránek nám váš webový prohlížeč poskytuje některé 
informace, které nám pomáhají lépe porozumět způsobu, jakým naše webové stránky 
používáte, například informace o tom, zda používáte mobilní zařízení nebo počítač, z které 
oblasti světa k našim stránkám přistupujete a který prohlížeč používáte. Tyto údaje nám pak 
usnadňují přizpůsobování našich webových stránek způsobu, jakým uživatelé tyto stránky 
procházejí. Používáme omezený počet souborů cookie, které nám pomáhají zjišťovat, jakým 
naše webové stránky používáte; více informací o tom, jak tyto soubory cookie používáme, 
naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. 

 
 

Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů 
zpracováváme? 

Právní 
podklad 

Vyhodnocování používání 
našich webových stránek a 

zdokonalování obsahu a 

funkcí těchto stránek 

 IP adresa 

 Nastavení prohlížeče 

 Typ zařízení použitého pro přístup ke 

stránkám 

Oprávněný 
zájem 

Usnadnění procházení 
stránek 

 IP adresa 

 Údaje o geografické poloze 

 Typ a verze prohlížeče 

 Operační systém 

 Datum a čas vaší návštěvy 

 Adresa URL stránek obsahujících odkaz pro 

přesměrování 

 Země prohlížení  

Oprávněný 
zájem 

K plnění zákonných 
povinností a oprávněných 
požadavků úřadů, které 
vymáhají dodržování práva, 
a dalších správních orgánů. 

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Informace o spolucestující osobě (jako 
například jméno, e-mail, číslo telefonu, 
adresa, věk) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

 Jazyk 

 Podrobné informace o cestování a 

ubytování 

 Řidičský průkaz 

 Podrobné informace o hostiteli 

Zákonná 
povinnost 
nebo 
oprávněný 
zájem 

Abychom vám mohli 
poskytovat vyžádané 
informace, služby a 
aktualizace, včetně přímých 
webových přenosů a 
výročních zpráv.  

 Kontaktní informace (jako například 
jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa) 

 Organizační údaje (jako například název 
společnosti, země, adresa společnosti, 
číslo telefonu a číslo obchodní 
organizace) 

 Jazyk 

Oprávněný 
zájem 

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/cookies.html
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Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li běžným občanem? 

Společnost Scania vyvíjí jednak asistenční systémy pro řidiče a jednak autonomní vozidla, 
tedy vozidla bez řidiče. Součástí tohoto vývoje je i to, že naše vozidla jsou vybavována 
senzory, například v podobě kamer, které mohou zaznamenávat například snímek vaší 
osoby nebo vaší registrační značky, projíždějí-li tato vozidla ve vaší blízkosti. Údaje, které 
jsou takovými senzory zaznamenávány, nebudou používány k zjišťování vaší osobní 
totožnosti, nýbrž budou zpracovávány pouze k níže uvedeným účelům. 

 

Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů 
zpracováváme? 

Právní 
podklad 

Abychom umožnili 
upozorňování řidiče, 
vyhýbání se nehodám a 
zvyšování bezpečnosti 
silničního provozu.   

 Videozáznamy prostředí okolo silnic, po 

kterých naše vozidla cestují. Tyto záznamy 

zahrnují jiná vozidla, chodce a kohokoli nebo 

cokoli v dostatečné blízkosti vozidel. 

 Údaje o geografické poloze 

 Registrační značka 

 

 

Oprávněný 
zájem 

Abychom umožnili vývoj a 
ověřování softwaru pro 
autonomní řízení. 

 Videozáznamy prostředí okolo silnic, po 

kterých naše vozidla cestují. Tyto záznamy 

zahrnují jiná vozidla, chodce a kohokoli nebo 

cokoli v dostatečné blízkosti vozidla. 

 Údaje o geografické poloze 

 Registrační značka 

 

Oprávněný 
zájem 
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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ 
SOUBORŮ COOKIE 
Naše webové stránky používají soubory cookie. Níže naleznete další informace týkající se 
těchto souborů cookie: co jsou soubory cookie, jaké soubory cookie používáme, k jakému 
účelu je používáme a jakým způsobem lze postupovat při blokování nebo odstraňování 
souborů cookie. 

 
S výjimkou souborů cookie, které jsou naprosto nezbytné k tomu, aby vám bylo umožněno 
procházení webových stránek a používání jejich funkcí, budeme soubory cookie používat 
pouze tehdy, pokud nám to povolíte zaškrtnutím odpovídajících políček.  

 

Co je soubor cookie? 

Soubory cookie jsou textové soubory, které obsahují malá množství informací a které jsou 
stahovány do vašeho zařízení při vaší návštěvě webových stránek. Poté jsou soubory 
cookie při každé následné návštěvě odesílány zpět původním webovým stránkám nebo 
jiným webovým stránkám, jimiž jsou tyto soubory rozpoznávány. Soubory cookie jsou proto, 
že webovým stránkám umožňují rozpoznávání uživatelova zařízení. 
Jeden z typů souborů cookie bude fungovat tak, že soubor bude trvale ukládán do vašeho 
počítače. Poté může být využíván k přizpůsobování příslušných webových stránek podle 
vašich voleb a zájmů. Jiným běžným typem souborů cookie je „relační soubor cookie“. Při 
vaší návštěvě webových stránek jsou relační soubory cookie odesílány mezi vaším 
počítačem a serverem za účelem shromažďování informací. Relační soubory cookie se po 
ukončení vašeho internetového prohlížeče neukládají. Další informace o souborech cookie 
můžete nalézt na adrese www.allaboutcookies.org. 

 

K čemu soubory cookie používáme? 

Soubory cookie používáme ke zlepšování funkčnosti našich webových stránek. Soubory 
cookie například usnadňují ověřování identifikačních údajů uživatele, který se přihlašuje k 
zabezpečené oblasti webových stránek, kdy určují, které informace mohou být v konkrétní 
oblasti těchto webových stránek zpřístupněny. V souboru cookie mohou být také uloženy 
úplné přihlašovací informace, díky čemuž může uživatel na webové stránky vstupovat i tyto 
stránky opouštět, aniž by musel stále znovu zadávat tytéž ověřovací informace. Soubory 
cookie se používají také k usnadnění ukládání určitých informací na webových stránkách, 
jako například informací o oblíbených produktech atd. Používají se rovněž k shromažďování 
statistických údajů o chování uživatelů, které nám pak umožňují účinněji přizpůsobovat 
obsah webových stránek požadavkům těchto uživatelů. 

 

Soubory cookie používané na našich webových stránkách 

Na těchto webových stránkách používáme následující kategorie souborů cookie: 
 

 Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají po předem definovanou 
dobu uloženy v uživatelově počítači/zařízení. Trvalé soubory cookie se používají k 
shromažďování identifikačních informací o uživateli, mezi které patří například 
informace o jeho chování při procházení stránek nebo o jím upřednostňovaném 
obsahu určitých webových stránek. 

 Relační soubory cookie. Relační soubory cookie se dočasně ukládají ve vašem 
internetovém prohlížeči a při ukončení tohoto prohlížeče jsou vždy smazány. 

 Soubory cookie třetích stran. Soubory cookie třetích stran umožňují třetím stranám 
stahovat soubory cookie do vašeho zařízení. Mohou být používány ke zpětnému 

http://www.allaboutcookies.org/
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sledování vaší historie procházení nebo vám mohou umožňovat odesílání určité 
části obsahu našich webových stránek do vámi zvolených sociálních sítí, jakými jsou 
například Facebook nebo Twitter. 

 

Další informace týkající se toho, jaké soubory cookie používáme, můžete vyhledat v našem 
podrobném seznamu souborů cookie (viz níže). 
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Jak lze soubory cookie blokovat a/nebo odstraňovat 

Při návštěvě webových stránek společnosti Scania jste požádáni o to, abyste nám sdělili, 
jaký způsob používání souborů cookie upřednostňujete. Pokud si navíc nepřejete udělit 
souhlas s používáním souborů cookie, můžete změnit nastavení svého webového 
prohlížeče tak, aby tento automaticky blokoval ukládání souborů cookie nebo aby vás 
informoval v případech, kdy se webové stránky snaží uložit soubory cookie do vašeho 
počítače. Prostřednictvím vašeho webového prohlížeče je také možno odstraňovat 
soubory cookie, které byly uloženy již dříve. Další informace lze nalézt prostřednictvím 
stránek týkajících se podpory vašeho webového prohlížeče. Používáte-li pro přístup k 
našim webovým stránkám několik rozdílných zařízení (počítač, tablet nebo chytrý telefon), 
budete muset změnit nastavení prohlížečů ve všech těchto zařízeních.  
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Nezbytné soubory cookie 
 
SOUBOR 
COOKIE  ÚČEL  SLUŽBA  DOMÉNA  DOBA TRVÁNÍ 

BIGipServerae
mpublish 
se.scania.com
_http_pool 

Upřednostňovaný 
server pro 
systém Load 
Balancer 

Load 
Balancer  

.scania.com  Pouze relace 

BIGipServerae
mpublish 
se.scania.com
_https_pool 

Upřednostňovaný 
server pro 
systém Load 
Balancer 

Load 
Balancer  

.scania.com  Pouze relace 

Confidentiality
Agreement 

„Tento soubor cookie 
se používá 
k ukládání uživatelovy 
volby 
týkající se používání 
souborů cookie 
na stránkách 
scania.com. *V 
případech, kdy 
uživatel již dříve 
označil 
upřednostňovanou 
možnost, že 
v tomto souboru 
cookie 
budou ukládány 
informace 
o uživatelem 
upřednostňovaných 
nastaveních. „ 

Cookie 
Consent  

.scania.com  1 rok 

 

Výkonnostní soubory cookie 
 

SOUBOR 
COOKIE  ÚČEL  SLUŽBA  DOMÉNA  DOBA 

TRVÁNÍ 

s_ppv 

Ukládá procentuální 
rozsah 
posouvání zobrazení 
stránek 

Adobe 
Launch  

.scania.com  0 dnů 

s_ppvl  

Ukládá procentuální 
rozsah 
posouvání zobrazení 
stránek 

Adobe 
Launch  

.sca
nia.c
om  

0 dnů 

s_scrolled  
Sleduje posouvání 
zobrazení stránky  

Adobe 
Launch  

.scania.com  0 dnů 

s_lastvisit 
Sleduje, kdy uživatel 
naposledy navštívil 
webové stránky 

Adobe 
Launch  

.scania.com  1095 dnů 

s_vi_xxxx  
Ukládá jedinečný 
identifikátor 
návštěvníka 

Adobe 
Launch  

.2o7.net  730 dnů 

gpv_pu 
Ukládá název 
předcházející stránky. 

Adobe 
Launch  

.scania.com  0 dnů 

s_lv  
Ukládá délku doby 
mezi návštěvami 

Adobe 
Launch  

.scania.com  3 roky 

_ga 
Ukládá jedinečný 
identifikátor 

Google 
Analytics  

.scania  730 dnů 
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návštěvníka 

_gid  
Ukládá hodnoty pro 
každou 
navštívenou stránku 

Google 
Analytics  

.scania  1 den 

_gat  

Používá se k omezování 
datových objemů 
u často navštěvovaných 
stránek 

Google 
Analytics  

.scania  0 dnů 

__utma  
Používá se ke sledování 
chování 
návštěvníků 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  469 dnů 

__utmb  
Používá se ke sledování 
chování 
návštěvníků 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  0 dnů 

__utmt  
Používá se ke sledování 
chování 
návštěvníků 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  0 dnů 
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__utmc  
Používá se ke sledování 
chování 
návštěvníků 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  0 dnů 

__utmz  
Používá se ke sledování 
chování 
návštěvníků 

Google 
Analytics  

.twitter.com  0 dnů 

 
(**) Adobe Marketing Cloud – Tyto soubory cookie se používají k shromažďování anonymizovaných 
informací o způsobu. 
jakým návštěvníci používají webové stránky. Informace se používají k sestavování zpráv a k tomu, aby 
nám pomáhaly zlepšovat obsah a funkce stránek. 
Kliknutím zde zobrazíte přehled zásad ochrany osobních údajů společnosti Adobe 
http://www.adobe.com/privacy.html 
 

Funkční soubory cookie 
 
SOUBOR 
COOKIE  ÚČEL  SLUŽBA  DOMÉNA  DOBA 

TRVÁNÍ 

BAIDUID 

Baidu Maps je 
aplikace poskytující 
přístup 
ke službám mapování 
webových stránek za 
použití 
technologie 
poskytované 
společností Baidu v 
čínských 
provinciích 

Baidu Map  ,baidu.com  1 rok 

GPS 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu YouTube 
za použití 
rozšířeného režimu 
ochrany 
soukromí uživatelů 
kanálu YouTube. Tento 
režim smí vkládat 
soubory cookie 
do vašeho počítače, 
jakmile kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
YouTube. 

YouTube  .youtube.com  1 den 

ID 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu YouTube 
za použití 
rozšířeného režimu 
ochrany 
soukromí uživatelů 
kanálu YouTube. Tento 
režim smí vkládat 
soubory cookie 
do vašeho počítače, 

YouTube  .doubleclick.net  Relace 
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jakmile kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
YouTube. 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu YouTube 
za použití 
rozšířeného režimu 
ochrany 
soukromí uživatelů 
kanálu YouTube. Tento 
režim smí vkládat 
soubory cookie 
do vašeho počítače, 
jakmile kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
YouTube. 

YouTube  .youtube.com  8 měsíců 

_fbp 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu YouTube 
za použití 
rozšířeného režimu 
ochrany 
soukromí uživatelů 
kanálu YouTube. Tento 
režim smí vkládat 
soubory cookie 
do vašeho počítače, 
jakmile kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
YouTube. 

YouTube  .doubleclick.net  3 měsíce 

PREF 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu YouTube 
za použití 
rozšířeného režimu 
ochrany 
soukromí uživatelů 
kanálu YouTube. Tento 
režim smí vkládat 
soubory cookie 
do vašeho počítače, 
jakmile kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
YouTube. 

YouTube  .youtube.com  8 měsíců 

YSC 

Přečtěte si další 
pokyny 
na stránce s 
informacemi 
o vkládání 
videozáznamů 
YouTube. 

YouTube  .youtube.com  Relace 
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cna 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  20 roků 

__ayft 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  Relace 

__ayscnt 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  Relace 

isg 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  6 měsíců 

__ysuid 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 

Youku  .youku.com  20 roků 
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Youku. 
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__ayspstp 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  Relace 

__arpvid 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  Relace 

__aysid 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .youku.com  1 den 

atpsida 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  .mmstat.com  Relace 

atpsidas 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 

Youku  .mmstat.com  10 roků 
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Youku. 

XSRF-TOKEN 

Umožňuje uživatelům 
prohlížet 
videa. Vkládáme 
videa z kanálu 
Youku. Tato funkce smí 
vkládat soubory 
cookie do vašeho 
počítače, jakmile 
kliknete na 
přehrávač 
videozáznamů 
Youku. 

Youku  api.youku.com  Relace 
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Marketingové soubory cookie a soubory cookie umísťované sociálními sítěmi 
 

SOUBOR 
COOKIE  ÚČEL  SLUŽBA  DOMÉNA  DOBA 

TRVÁNÍ 

yandexuid  
Sleduje uživatelovu 
aktivitu na stránkách 

Yandex 
Search 
Console 

.yandex.ru  3389 dnů 

yabs-dsp  
Sleduje uživatelovu 
aktivitu na stránkách 

Yandex 
Search 
Console 

.yandex.ru  0 dnů 

ASP.NET_Sess
ionId  

Univerzální  iPaper  ipaper.ipapercms.dk  0 dnů 

ActivityInfo2  
Sleduje uživatelovu 
aktivitu na stránkách  

AdCentric  .serving-sys.com  3 měsíce 

u2  
Sleduje uživatelovu 
aktivitu na stránkách  

AdCentric  .serving-sys.com  3 měsíce 

APISID 

Používá se k 
sestavování 
profilu návštěvníkových 
zájmů 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332 dnů 

HSID 

Používá se k 
sestavování 
profilu návštěvníkových 
zájmů 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332 dnů 

PREF 

Používá se k 
sestavování 
profilu návštěvníkových 
zájmů 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332 dnů 

NID 

Používá se k 
sestavování 
profilu návštěvníkových 
zájmů 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  0 dnů 

ra1_sgm 

Používá se 
k poskytování 
reklam, které jsou pro 
uživatele relevantnější 

RadiumOne  .gwallet.com  103 dnů 

ra1_pd 

Používá se 
k poskytování 
reklam, které jsou pro 
uživatele relevantnější 

RadiumOne  .gwallet.com  103 dnů 

ra1_sid 

Používá se 
k poskytování 
reklam, které jsou pro 
uživatele relevantnější 

RadiumOne  .gwallet.com  104 dnů 

RA1balancer 

Používá se 
k poskytování 
reklam, které jsou pro 
uživatele relevantnější 

RadiumOne  .gwallet.com  104 dnů 

fr  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

Facebook  .facebook.com  3 měsíce 

_fbp  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

Facebook  .scania  0 dnů 

UserMatchHist
ory  

Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  .linkedin.com  1 měsíc 

lang  Používá se LinkedIn  .ads.linkedin.com  Relace 
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k poskytování 
reklam  

bcookie  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  .linkedin.com  0 dnů 

lang  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  .linkedin.com  Relace 

lidc  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  .linkedin.com  0 dnů 

lissc  
Používá se 
k poskytování reklam 

LinkedIn  .linkedin.com  1 rok 
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bscookie  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  .www.linkedin.com  2 roky 

__qca 
Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  .linkedin.com  150 dnů 

visit  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

LinkedIn  www.linkedin.com  348 dnů 

personalization_id  
Používá se 
k poskytování 
reklam  

Twitter  .twitter.com  2 roky 

remixlang  
Používá se 
k poskytování 
reklam 

VK 
(Vkontakte)  

.vk.com  1 rok 

__upin 

Používá se 
k poskytování 
reklam, které jsou 
pro 
uživatele 
relevantnější 

.x01.aidata.io  468 dnů  

__upints 

Používá se 
k poskytování 
reklam, které jsou 
pro 
uživatele 
relevantnější 

.x01.aidata.io  468 dnů  

 
 

 

Prohlášení třetích stran o ochraně osobních údajů 
 

Máte-li zájem o informace o poskytovatelích, kteří patří mezi třetí strany, a chcete-li si přečíst 
jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, 
můžete k tomu použít některý z následujících rychlých odkazů: 
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/ 
Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 

Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng 

Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/ 
Ipaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper 
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php 

Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

VK - https://vk.com/privacy?eu=1 

Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html 


