ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

Poslední aktualizace: 10. září 2020

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) přijala společnost Iron Mountain Incorporated,
její evropské dceřiné společnosti a partneři, kteří jsou součástí služeb společnosti Iron Mountain, a další
subjekty, které společnost Iron Mountain přímo či nepřímo ovládají (dále jen „spřízněná společnost“).
Společnost Iron Mountain a spřízněné společnosti jsou dále uváděny souhrnně jako „společnost Iron
Mountain“ a „my“ ve všech tvarech.
Za zpracování vašich osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím našich internetových stránek je
odpovědná místní pobočka společnosti Iron Mountain, která tyto internetové stránky provozuje (Iron
Mountain Česká republika s.r.o., IČO 25064631).
Společnost Iron Mountain chápe důležitost ochrany osobních údajů, které poskytujete nám a třetím
stranám (pro seznam třetích stran klikněte zde) jednajících naším jménem (dále jen „zástupce“), a které
získáváme na základě vašeho používání internetových stránek společnosti Iron Mountain (dále jen
„internetové stránky“) nebo služeb, které poskytujeme našim potenciálním i stávajícím zákazníkům (dále
jen „služby“). Tyto zásady nemají přednost před podmínkami jakékoli smlouvy, kterou jste s námi
uzavřeli, ani před žádnými právy, která vám přísluší podle platných právních předpisů o ochraně osobních
údajů.
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JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A OD JAKÝCH SUBJEKTŮ
Společnost Iron Mountain shromažďuje informace od těchto subjektů údajů:
 uživatelé internetových stránek,
 jednotliví potenciální a stávající zákazníci,
 zástupci korporátních potenciálních a stávajících zákazníků
(společně dále jen „vy“ ve všech tvarech)
Klienti zákazníků společnosti Iron Mountain
Osobní údaje klientů obchodujících se zákazníky společnosti Iron Mountain můžeme shromažďovat,
ukládat a zpracovávat výhradně jménem našich zákazníků a podle jejich pokynů. Pro tyto účely působíme
jako zpracovatel a nikoli jako správce těchto osobních údajů. Za správce těchto osobních údajů jsou
považováni zákazníci společnosti Iron Mountain a ti odpovídají za dodržování veškerých právních
předpisů, které se na shromažďování, používání a kontrolu těchto osobních údajů mohou vztahovat.
Zákazníci společnosti Iron Mountain, kteří tímto způsobem využívají naše služby, odpovídají za získání
veškerých souhlasů či povolení a za poskytování zásad o ochraně osobních údajů, která jsou pro
shromažďování a používání těchto údajů nezbytná.
Děti
Naše společnost dbá na bezpečnost dětí při užívání internetu a nikdy nebude vědomě shromažďovat
osobní údaje od nezletilých (dětí mladších 16 let nebo jiné věkové hranice stanovené platnými zákony).
Dozvíme-li se, že se nezletilý pokouší zadat nebo zadal prostřednictvím internetových stránek osobní
údaje, upozorníme dotyčného uživatele, že jeho osobní údaje nepřijímáme, a odstraníme jakékoli takové
osobní údaje z našich záznamů.
Shromažďujeme osobní a souhrnné údaje
Shromažďujeme od vás dva druhy informací: „osobní údaje“ (cokoli, co vás umožňuje identifikovat jako
osobu, a to buď samo o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi) a „souhrnné údaje“ (údaje
nepřiřaditelné konkrétní osobě a anonymní data).
Na našich internetových stránkách jsou osobní údaje (jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa) shromažďovány, poskytnete-li je dobrovolně prostřednictvím formuláře na našich
internetových stránkách, např. při žádosti o informace o produktech nebo při stahování studie či bílé
knihy. Další informace, které mohou být osobními údaji (jako je typ prohlížeče, operační systém, IP adresa,
název domény, počet a data vašich návštěv stránek a doba strávená prohlížením stránek) mohou být
shromažďovány pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií (např. průhledných souborů
GIF). Souhrnné údaje (například kolikrát se uživatelé na tyto stránky přihlásili) mohou být rovněž
shromažďovány.
Mimo tyto internetové stránky můžeme vaše osobní údaje shromažďovat také přímo my nebo náš
zástupce, v případě uzavření smlouvy nebo pokud nás kontaktujete za účelem dotazů nebo stížností
prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo pošty. My nebo zástupce společnosti Iron Mountain jsme
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oprávněni shromažďovat vaše obchodní kontaktní údaje a údaje o vašem povolání nebo zaměstnancích,
jakož i informace o vaší osobě, pokud se zúčastníte námi zorganizovaných schůzek, akcí nebo konferencí
nebo se přihlásíte k odběru našich informačních a marketingových materiálů.
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JAK NAKLÁDÁME S ÚDAJI, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
Je-li to relevantní podle platných právních předpisů, bude použití vašich osobních údajů založeno na jedné
z podmínek pro zpracování:
 udělili jste nám souhlas s používáním osobních údajů například tím, že nám poskytnete souhlas se
zasíláním marketingových sdělení o našich výrobcích a službách nebo s používáním souborů
cookie za účelem sledování informací o tom, jak jsou naše internetové stránky používány za
účelem jejich průběžného zlepšování vzhledem k tomu, jak vy a jiní uživatelé interagují s jejich
obsahem, a za účelem jejich přizpůsobení uživateli,
 zpracování vašich osobních údajů je v našem oprávněném zájmu jakožto obchodní společnosti
(např. zobrazením obsahu nebo jazyka, který je relevantní pro vaši zeměpisnou polohu) za
předpokladu, že je vždy prováděno přiměřeným způsobem a respektuje vaše práva na ochranu
soukromí,
 zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy nebo k uzavření smlouvy s vámi
(např. ke správě vašeho účtu), a/nebo
 používání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění naší příslušné právní povinnosti. Mezi
tyto povinnosti patří podávání zpráv úřadům nebo dozorovým orgánům.
Účely, pro které vaše osobní údaje používáme
Vaše osobní údaje nebudou užívány k žádným jiným účelům, než je stanoveno v těchto zásadách.
Informace, které poskytnete, použijeme:
 abychom mohli zodpovědět váš konkrétní dotaz nebo reagovat na vaše stížnosti. Například
obrátíte-li se na nás s technickým dotazem, použijeme vaše kontaktní údaje a technické
informace, abychom záležitost vyřešili.
 pro správu a zdokonalování internetových stránek,
 pro naše obecné obchodní účely, např. správu vašeho zákaznického účtu, abychom vás mohli
pozvat na akce či vyřešit vaše dotazy, nebo pro marketingové a obchodní účely,
 v souvislosti s navrhovaným nebo realizovaným prodejem, sloučením nebo převodem našeho
podniku nebo jeho části,
 pro účely dodržování právních předpisů,
 pro další účely popsané v těchto zásadách a
 pro zasílání dodatečných marketingových materiálů týkajících se společnosti Iron Mountain, podle
vaší volby.
Přímý marketing
Vaše osobní údaje bychom rádi použili k tomu, abychom vám poskytli informace o výrobcích a službách,
které by podle našeho názoru mohly být pro vás nebo vašeho zaměstnavatele zajímavé. Tyto materiály
vám zašleme e-mailem a/nebo telefonicky, pokud jste nám předem udělili výslovný souhlas se zasíláním
takových sdělení. Byla-li vám na našich internetových stránkách nebo během našeho vzájemného
kontaktu tato možnost nabídnuta, nebo pokud máme jiný právní základ, jako je například stávající
obchodní vztah nebo poskytování služby. Například pokud jste se zúčastnili určité události a vyjádřili zájem
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dozvědět se více o našich výrobcích a službách. V případě, že nevyjádříte souhlas s tím, aby vám
společnost Iron Mountain zasílala svá sdělení, vaše osobní údaje (pouze v nutně požadovaném rozsahu)
budou zařazeny na seznam „nekontaktovat“.
Co se týče jiných než našich internetových aktivit, můžete nás jednoduše kontaktovat a sdělit, že si
nepřejete, abychom vám zasílali další sdělení a společnost Iron Mountain vašemu požadavku vyhoví. Vaše
osobní údaje budeme uchovávat pouze do doby, než případně změníte názor na odběr takových materiálů
od společnosti Iron Mountain, s výjimkou takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro zamezení
dalšímu kontaktu pro marketingové účely.
Pokud jste udělili svůj souhlas se zasíláním jakýchkoli sdělení od naší společnosti v okamžiku, kdy jste se
zaregistrovali na těchto internetových stránkách, nebo jste nám za tímto účelem poskytli své kontaktní
údaje jiným způsobem, můžete se kdykoli odhlásit na adrese
http://www.ironmountain.com/Utility/Forms/Opt-Out-Form.aspx.
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JAK VYUŽÍVÁME INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME POMOCÍ COOKIES A DALŠÍCH SLEDOVACÍCH
TECHNOLOGIÍ
Cookie je malý textový soubor nahraný do vašeho počítače při návštěvě internetových stránek. Umožňuje
internetové stránce rozpoznat váš počítač, když se na stránku vrátíte, a zobrazit obsah podle vašeho
osobního nastavení a dalších uživatelských preferencí. Soubory cookie rovněž pomáhají zvyšovat
relevantnost reklamy zobrazované na internetových stránkách. Více informací naleznete v našich
Zásadách používání souborů cookie. Další technologie pro sledování (včetně „webových majáků“ a
„průhledných souborů GIF“) jsou technické prostředky, které umožňují poskytovatelům služeb
shromažďovat informace o vaší reakci na naši reklamu, e-maily a další online marketingové materiály.
Po prvním přístupu na internetové stránky budete mít možnost, prostřednictvím vyskakovacího okna,
přijmout nebo odmítnout používání souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie může omezit služby, k
nimž byste měli mít na internetových stránkách přístup, jakož i celkový výkon internetových stránek.
Typy souborů cookie používaných na internetových stránkách
Používáme několik různých typů souborů cookie. Zejména:
 nutné soubory cookie, které umožňují fungování některých základních funkcí internetových
stránek,
 funkční soubory cookie, které nám umožňují zapamatovat si vaše volby,
 výkonnostní soubory cookie, které sledují používání internetových stránek.
 soubory cookie třetích stran - jedná se o soubory cookie, které nastavují internetové stránky
třetích stran a nikoli my.
Některé soubory cookie jsou dočasné soubory cookie, které nám umožňují propojit vaše aktivity při
jednorázovém použití internetových stránek. Tyto údaje jsou po skončení vaší relace prohlížení stránek
vymazány. Dalšími soubory jsou trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po dobu
uvedenou v souboru cookie. Tyto soubory cookie nám pomáhají identifikovat vás jako jedinečného
uživatele (prostřednictvím náhodně vytvořeného čísla).
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KOMU VAŠE ÚDAJE SDĚLUJEME
Při řízení našich obchodních činností a poskytování služeb spolupracujeme se třetími stranami. Naše
společnost a naši poskytovatelé služeb (dle vymezení níže) zpřístupňují a sdílí vaše osobní údaje:
 mezi společností Iron Mountain a jejími spřízněnými společnostmi,
 s externími poskytovateli služeb (dále jen „poskytovatelé služeb“), kteří nám poskytují služby
(včetně služeb jako zpracování žádostí o zaměstnání, publikace obsahu určeného investorům,
kurýrních služeb, pomoci při správě našich informačních a back office systémů nebo distribuce
marketingových materiálů). Od takových poskytovatelů služeb je v rámci naší vzájemné smlouvy
požadováno nakládání s osobními údaji v souladu s příslušnými zákony a pravidly týkajícími se
ochrany soukromí a osobních údajů.
 v případě plateb kreditními kartami využíváme třetí stranu ke zpracování těchto plateb naším
jménem. Tato třetí strana bude mít přístup pouze k osobním údajům, které jí poskytnete přímo při
platbě kreditní kartou. Na základě smlouvy, kterou s námi uzavřeli, jsou povinni tyto osobní údaje
zpracovávat bezpečným způsobem a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy o ochraně
osobních údajů. Neshromažďujeme ani neukládáme žádné údaje o kreditních kartách. Uvedená
třetí strana je jediným správcem těchto údajů. Při platbě za příslušné zboží budete přesměrováni
na odkaz na internetové stránky této třetí strany za účelem dokončení nákupu. Údaje, které
poskytnete této třetí straně, budou zpracovávány v souladu s jejich zásadami o ochraně osobních
údajů a podmínkami uvedenými na jejich internetových stránkách. Společnost Iron Mountain
nemá žádnou kontrolu nad tím, jak tato třetí strana vaše údaje používá, a proto nenese
odpovědnost za způsob, jakým třetí strana zpracovává vaše osobní údaje. Před poskytnutím svých
osobních údajů se ujistěte, že jste si jejich zásady přečetli a porozuměli jim.
 s třetími stranami v souvislosti s navrhovaným nebo realizovaným prodejem, sloučením nebo
převodem našeho podniku nebo jeho části a
 s jinými osobami, kde máme zákonnou povinnost sdělit vaše osobní údaje, a pouze v rozsahu
povoleném nebo vyžadovaném platnými právními předpisy. Údaje mohou být takto sděleny
soudům, na základě oprávněné žádosti orgánům veřejné moci, regulačním a dozorovým orgánům
v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království a Švýcarsku a kdekoli na světě nebo za
účelem ochrany našich práv či majetku.
Jakýkoli přístup k takovým údajům bude omezen na účel, pro nějž byly tyto údaje poskytnuty naší
společnosti nebo našim poskytovatelům služeb, jak je uvedeno v oddílu „Jak nakládáme s údaji, které
shromažďujeme“ výše.
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PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Spřízněné společnosti a poskytovatelé služeb společnosti Iron Mountain se nachází v různých částech
světa. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje předány do zemí, kde existuje jiná míra zákonné
ochrany osobních údajů než ve vaší zemi. Zeptáte-li se například na služby, které poskytujeme ve Francii a
v Brazílii, předáme váš dotaz našim pobočkám v těchto zemích. Vaše osobní údaje můžeme předat také do
zahraničí, například pokud obdržíme právní nebo správní žádost od zahraničního dozorového orgánu.
Vždy zajistíme, že předávání údajů do zahraničí proběhne způsobem, který zabezpečí ochranu vašich práv
a zájmů:
 vaše osobní údaje budeme předávat pouze do zemí, které jsou uznávány jako země poskytující
odpovídající úroveň právní ochrany nebo u kterých se můžeme ujistit, že zavedly alternativní
opatření k ochraně vašich práv na soukromí,
 na předávání údajů mezi společností Iron Mountain a jejími spřízněnými osobami se vztahují
smlouvy o předávání údajů v rámci skupiny vytvořené na základě standardních smluvních doložek
schválených Evropskou komisí, které poskytují smluvní ochranu zajišťující, že vaše osobní údaje
budou dostatečně chráněny,
 předávání osobních údajů poskytovatelům služeb a jiným třetím stranám bude vždy chráněno
smluvními závazky a případně dalšími zárukami.
 jakékoli žádosti o informace, které obdržíme od dozorových nebo regulačních orgánů, budou před
sdělením osobních údajů pečlivě posouzeny.
Na vyžádání vám poskytneme další podrobnosti ohledně kategorií příjemců vašich osobních údajů a zemí,
do nichž mohou být vaše osobní údaje předány. Máte právo nás požádat o další informace o opatřeních,
která jsme zavedli, jak je uvedeno výše. Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na nás
prostřednictvím údajů uvedených v oddíle Kontaktujte nás.
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JAK CHRÁNÍME A UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE
Bezpečnost osobních údajů, které shromažďujeme, bereme velmi vážně. S cílem omezit riziko náhodného
zničení nebo ztráty a neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům jsme zavedli technická,
organizační a bezpečnostní opatření, pravidla a postupy přiměřené povaze takových údajů.
Osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto internetových stránek jsou uchovávány na
serverech ve Velké Británii a ve Spojených státech.
1. Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje, které poskytnete, budou uloženy na serverech ve
Spojených státech, přičemž ve Spojených státech v současné době neexistují jednotné zákony na ochranu
osobních údajů. Společnost Iron Mountain Incorporated a její dceřiné společnosti ve Spojených státech
(včetně bývalých subjektů společnosti Recall), mezi něž patří zejména: Crozier Fine Arts, Iron Mountain
Data Centers, LLC, Iron Mountain Global, LLC, Iron Mountain Incorporated, Iron Mountain Information
Management Services, Inc., Iron Mountain Information Management, LLC, Iron Mountain Intellectual
Property Management, Inc., Iron Mountain Secure Shredding, Inc., dodržují vnitrokoncernové smlouvy o
předávání osobních údajů vytvořené na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou
komisí, které poskytují dostatečnou smluvní ochranu vašich osobních údajů.
2. Rovněž vezměte na vědomí, že vaše osobní údaje budou uloženy na servery nacházející se ve Spojeném
království. Za účelem řešení situace související s odchodem Spojeného království z EHP jsme uzavřeli s
našimi subjekty ve Spojeném království vnitrokoncernové smlouvy o předávání údajů vytvořené na
základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.
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UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu přiměřeně nezbytnou pro účely, pro které byly
shromážděny, jak je vysvětleno v těchto zásadách. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje
uchovávat po delší dobu, například pokud jsme povinni tak učinit v souladu s právními, daňovými,
účetními, nebo jinými požadavky příslušné legislativy.
Za určitých okolností jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, abychom měli k dispozici
přesný záznam o naší komunikaci v případě stížností nebo požadavků, nebo pokud se důvodně
domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se vašich osobních údajů nebo jednání.
Pokud jsme vaše osobní údaje získali za účelem poskytování marketingových informací týkajících se našich
výrobků a služeb, budeme je uchovávat pouze do doby, než případně změníte názor na odběr takových
materiálů od společnosti Iron Mountain, nebo abychom zamezili dalšímu kontaktu pro marketingové
účely. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba, zajistíme jejich bezpečné vymazání.
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ODKAZY A STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Platnost těchto zásad
Tyto zásady se vztahují na osobní údaje shromážděné na těchto internetových stránkách a na informace
shromážděné jiným způsobem, například při telefonickém nebo osobním jednání . Tyto internetové
stránky obsahují odkazy na internetové stránky našich spřízněných i nespřízněných společností včetně
přístupu k jejich obsahu, produktům a službám. V některých případech jsou takové stránky zpřístupněné
pomocí technologie „přímé integrace“ a mohou se jevit jako součást našich internetových stránek.
V těchto případech doporučujeme, abyste se před poskytnutím osobních údajů nejprve seznámili se
zásadami o ochraně osobních údajů jednotlivých odkazovaných internetových stránek. Neneseme
odpovědnost za jejich podmínky používání nebo zásady o ochraně osobních údajů a nemáme nad nimi
kontrolu ani je nerevidujeme a nepřijímáme žádnou odpovědnost ve vztahu k obsahu těchto
internetových stránek ani způsobu, jakým používají, ukládají nebo chrání vaše osobní údaje.
Reklama třetích stran
Na těchto stránkách můžeme zobrazovat reklamu třetích stran. K těmto reklamám se mohou pojit
soubory cookie a další sledovací technologie.
Poznámka: Společnost Iron Mountain nenese odpovědnost za funkčnost a fungování souborů cookie a
dalších sledovacích technologií vytvořených a aplikovaných našimi externími poskytovateli služeb. V
souvislosti s těmito soubory cookie a sledovacími technologiemi jsou nezávislí poskytovatelé služeb
správci údajů, a proto vám doporučujeme seznámit se s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Iron Mountain

v.1

VAŠE PRÁVA A JAK UKONČIT ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO ŽÁDAT O ZMĚNY
S určitými výjimkami závislými na činnostech zpracování, které provádíme, máte v souvislosti s vašimi
osobními údaji určitá práva uvedená dále. Před sdělením požadované informace o zpracování osobních
údajů vás můžeme z bezpečnostních důvodů požádat o potvrzení vaší totožnosti. Vyhrazujeme si právo
účtovat poplatek v případech, kdy to zákon připouští, například pokud je vaše žádost zjevně
neopodstatněná nebo nepřiměřená.
Svá práva můžete uplatnit na adrese: global.privacy@ironmountain.com. S výjimkou právních a jiných
přípustných důvodů vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom vaši žádost neprodleně vyřídili, nebo
vás informovali, pokud budeme potřebovat další informace za účelem jejího vyřízení.

Nemusíme být vždy schopni vaší žádosti vyhovět v plném rozsahu, například pokud by to
ovlivnilo povinnost zachování důvěrnosti, kterou máme vůči jiným osobám, nebo pokud jsme
ze zákona oprávněni žádosti vyhovět jiným způsobem.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat, abychom vám poskytli přehled vašich osobních údajů, které uchováváme, přičemž
máte právo být seznámeni: (a) se zdrojem, odkud vaše osobní údaje pochází, (b) s účelem, právním
základem a způsobem zpracování, (c) s identitou správce údajů, (d) s příjemcem, případně kategoriemi
příjemců, jimž mohou být vaše osobní údaje předány.
Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje. My jsme oprávněni ověřit správnost
osobních údajů před jejich opravou.
Můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali v některých omezených případech, kdy:
 již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, nebo
 jste odvolali svůj souhlas (pokud zpracování údajů bylo založeno na souhlasu), nebo
 na základě úspěšného uplatnění práva vznést námitku (viz právo vznést námitku), nebo
 byly zpracovány protiprávně, nebo
 za účelem dodržení zákonné povinnosti, která se na společnost Iron Mountain vztahuje.
Vaší žádosti o výmaz vašich osobních údajů nejsme povinni vyhovět, pokud je zpracování vašich osobních
údajů nezbytné:
 pro dodržování právní povinnosti, nebo
 pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Vaší žádosti lze vyhovět pouze
pokud:
 jejich správnost je zpochybněna a nám je umožněno ověřit jejich správnost, nebo
 zpracování je protiprávní, nebo
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již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, a my je nepotřebujeme k určení,
uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo
jste uplatnili právo vznést námitku a probíhá ověření důvodů žádosti.

Vaše osobní údaje můžeme po podání žádosti o omezení zpracování i nadále používat, pokud:
 máme váš souhlas, nebo
 za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků, nebo
 za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
Právo na předání vašich osobních údajů
Můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném,
strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat, abychom je přímo předali jinému správci údajů, avšak v
každém případě pouze tehdy, když:
 zpracování údajů probíhá na základě udělení vašeho souhlasu nebo naší vzájemné smlouvy a
 zpracování se provádí automatizovaně.
Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
Pokud se domníváte, že vaše základní práva a svobody převažují nad našimi oprávněnými zájmy, můžete
vznést námitku proti jakémukoli zpracování vašich osobních údajů.
Jakmile vznesete námitku, máme možnost prokázat, že máme závažné oprávněné zájmy, které převažují
nad vašimi právy a svobodami.
Právo vznést námitku proti způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu
Můžete požádat, abychom změnili způsob, jakým vás kontaktujeme z marketingových důvodů.
Můžete požádat, abychom nepředávali vaše osobní údaje nespřízněným třetím stranám pro účely
přímého marketingu nebo jakékoli jiné účely.
Právo získat kopii záruk ochrany osobních údajů používaných při předávání údajů mimo váš stát
Můžete si vyžádat kopii nebo odkaz na záruky ochrany osobních údajů, na jejichž základě jsou vaše osobní
údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
Z důvodu obchodní citlivosti můžeme upravit smlouvy o předávání údajů nebo související dokumenty (tj.
zakrýt některé informace obsažené v těchto dokumentech).
Právo podat stížnost u vašeho místního dozorového úřadu
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému
úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
Prosíme vás, abyste se pokusili vyřešit jakékoli problémy nejprve s námi, ačkoli máte právo kdykoli se
obrátit na dozorový úřad.
Zásady zpracování osobních údajů společnosti Iron Mountain

v.1

ZMĚNY ZÁSAD
Doporučujeme, abyste tyto zásady kontrolovali při každé návštěvě našich internetových stránek nebo
pokaždé, když nám poskytujete své osobní údaje, neboť tyto zásady můžeme průběžně aktualizovat.
Jakékoli změny nabydou účinnosti v okamžiku zveřejnění a vaše další používání internetových stránek
nebo nevyjádření nesouhlasu s používáním vašich osobních údajů znamená, že souhlasíte s jakýmikoli
změnami.
KONTAKTUJTE NÁS
Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se dodržování těchto zásad a právních předpisů o
ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva na přístup, odvolání souhlasu, opravu nebo
výmaz, neváhejte nás ihned kontaktovat. Stížnosti a spory týkající se užívání a sdělování osobních údajů
prověříme a pokusíme se je vyřešit v souladu se zásadami obsaženými v tomto dokumentu. V případě
stížností, které nelze vyřešit přímo s námi, se společnost Iron Mountain ve Spojených státech rozhodla
spolupracovat s úřady pro ochranu osobních údajů EU a řídit se jejich doporučeními.
Ve vztahu k osobním údajům, které byly přijaty nebo předány, podléhá společnost Iron Mountain ve
Spojených státech amerických dozorovým orgánům Federální komise pro obchod (Federal Trade
Commission) ve Spojených státech amerických.
Pokud poskytovatel služeb ve Spojených státech amerických zpracovává osobní údaje z EHP, Spojeného
království nebo Švýcarska jménem společnosti Iron Mountain, nese odpovědnost společnost Iron
Mountain, ledaže prokážeme, že za událost, která vedla ke vzniku škody, neneseme odpovědnost.
Pokud jste uživatel mající bydliště v Evropské unii, Spojeném království nebo Švýcarsku, máte také právo
kdykoli podat stížnost u svého dozorového úřadu na ochranu osobních údajů:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Iron Mountain můžete kontaktovat zde
Iron Mountain Europe
Czuczor utca 10
1093 Budapešť
MAĎARSKO
global.privacy@ironmountain.com
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