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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

ВІДВІДУВАЧІВ ТЕРИТОРІЇ 

Цим документом компанія HOPI HOLDING a.s., з головним офісом Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří - 

Miřetice u Klášterec nad Ohří, IČO 287 36 931, а також компанії в групі1 (разом іменовані «ми» або «група HOPI») 

інформуємо суб’єктів даних – осіб, які перебувають в приміщення групи HOPI, про обробку персональних даних, 

тобто про те, як ми обробляємо, збираємо, використовуємо та захищаємо ваші персональні дані відповідно 

з Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою 

персональних даних та про вільний рух таких даних («GDPR»).  

 

Які персональні дані ми обробляємо?  

В основному ми обробляємо ваші ідентифікаційні дані (ім’я та прізвище), контактні дані (номер телефону), 

інформацію про вашу професію (ім’я/ім’я вашого роботодавця чи ділового партнера), інформацію про мету 

візиту, інформацію про ваш автомобіль та інформацію про інфекціїйні захворювання. Ми також обробляємо 

записи з камер спостереження та фотографії ваших транспортних засобів, які можуть містити ваші зображення. 
 

Для чого і з якою метою ми обробляємо ваші персональні дані?  

Ми обробляємо ваші персональні дані для наступних цілей: 

 

Охорона 

приміщень групи 

HOPI 

забезпечення безпеки приміщень. В основному це стосується 

захисту людей і майна в зоні у разі непередбачених подій 

(наприклад, пожежі або пошкодження майна), а також загальної 

безпеки функціонування території. Ми обробляємо персональні 

дані для цієї мети на основі наших законних інтересів. Ми 

обробляємо ці персональні дані протягом 2 місяців. 

 

 

Постачання 

приміщень та 

продаж товарів 

дії, пов’язані з інформуванням групи HOPI про прибуття 

транспортних засобів/відвідування та забезпечення відповідних 

дій, таких як прибуття транспортних засобів та розвантаження 

товарів. Ми обробляємо персональні дані з цією метою для 

виконання наших договірних зобов’язань. Ми обробляємо ці 

персональні дані протягом 3 років. 

 

 

Охорона продуктів 

харчування та 

інших товарів 

забезпечення здоров'я та безпеки харчових продуктів та інших 

товарів, що зберігаються та обробляються на території групи HOPI, 

включаючи можливість перевірки відповідними органами. Ми 

обробляємо персональні дані з цією метою, щоб виконати наші 

юридичні зобов’язання, що випливають із Закону № 110/1997 Coll. 

про продукти харчування та тютюнові вироби з поправками та 

інших відповідних нормативних актів. Ми обробляємо ці 

персональні дані протягом періоду, який вимагається цими 

законами. 

 

Захист наших 

інтересів 

забезпечення захисту наших прав, наприклад, у разі судових та 

інших спорів. Ми обробляємо ці персональні дані протягом 

відповідного провадження або спору. 

         

 

Покращення 

процесів і послуг 

у разі виявлення недоліків або можливості вдосконалення 

існуючих процесів або надання послуг ми будемо використовувати 

інформацію про пересування людей і транспортних засобів у нашій 

зоні. Ми обробляємо ці персональні дані протягом 1 року. 

Чи повинен я надавати свої персональні дані? 
Надання ваших особистих даних завжди є добровільним, однак, якщо ви їх не надасте, вам може бути заборонено 

входити до приміщення групи HOPI.  
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Кому ми передаємо ваші персональні дані? 

Ми передаємо ваші персональні дані в межах групи HOPI та особам, які надають нам послуги, за допомогою яких 

вони можуть обробляти ваші персональні дані, зовнішнім партнерам, що надають послуги безпеки, діловим 

партнерам, інформаційним службам або бухгалтерським та юридичним послугам тощо. Ваші особисті дані, ми 

також можемо передати і органам державного управління в рамках виконання наших зобов’язань. Ми не 

передаємо ваші особисті дані до країн за межами Європейського Союзу або до міжнародних організацій. 

 

Які права ви маєте щодо вищезазначеної обробки? 

 

Право доступу до 

персональних даних 

право (на основі вашого запиту) отримати інформацію про те, чи 

обробляємо ми ваші персональні дані, і якщо так, то в якому 

обсязі. У той же час ви маєте право вимагати копію оброблених 

персональних даних, що стосуються вас. За запитом ми 

повідомимо вам мету обробки, одержувача оброблених 

персональних даних або іншу інформацію. 

 

Право на 

виправлення 

право для нас змінювати будь-які ваші персональні дані, які ми 

обробляємо, якщо вони були змінені (наприклад, зміна прізвища, 

зміна адреси тощо) або вони є неправильними. 

 

Право на видалення 

право вимагати видалення персональних даних, якщо мета 

обробки перестала існувати, ви відкликаєте свою згоду, ви 

висуваєте законне заперечення проти обробки персональних 

даних або ми зобов’язані видалити ваші дані (наприклад,, 

зобов’язання подрібнення). 

 

Право на 

заперечення 

право заперечувати проти обробки персональних даних 

у випадку, якщо персональні дані обробляються на основі 

законного інтересу (наприклад, з метою захисту нашої власності). 

В обґрунтованих випадках ваші особисті дані буде видалено після 

визнання вашого заперечення, і ми не будемо їх обробляти далі. 

 

Право на обмеження 

обробки 

право вимагати обмеження обробки персональних даних 

у випадках, коли оброблені персональні дані є неточними, або 

їхня обробка є незаконною чи непотрібною, коли ви вимагаєте 

збереження персональних даних, які ми в іншому випадку 

видалили б, або у разі заперечення . 

 

Як можна реалізувати свої права? 

Ви можете зв’язатися з нами через нашого спеціаліста із захисту персональних даних пана Карела Кнотека 

за електронною адресою gdpr@hopi.cz або за телефоном +420 604 295 011. 

 

Якщо ви вважаєте, що відбулося порушення зобов’язань, що випливають із правових норм, які регулюють 

обробку персональних даних, ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, яким є Управління із 

захисту персональних даних, розташоване в м. Plk. Sochora 27, 170 00 Prague 7 – Holešovice, тел.: 234 665 111, 

сайт: www.uoou.cz. 

 

1 Йдеться про компанію: HOPI s.r.o. (IČO 453 56 700), HOPI Foods s.r.o. (IČO 280 16 572), HOPI Energy s.r.o. 

(IČO 280 17 005), HOPI CEE FISH HUB s.r.o. (IČO 066 17 883), HOPI GLOBAL Solution s.r.o. (IČO 140 12 316), 

HOPI FARMS s.r.o. (IČO 084 76 471), HOPI Real Estate s.r.o. (IČO 084 60 434), HOPI Activity Delta s.r.o. (IČO 

090 73 647), HOPI CZ Fleet Services s.r.o. (IČO 090 73 591), HOPI CHEF TECH FOOD a.s. (IČO 098 55 009), 

HOPI Properties s.r.o. (IČO 099 86 626), HOPI GLOBAL Solution Czechia s.r.o. (IČO 177 32 662), FineDine s.r.o. 

(IČO 087 75 486), HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. (IČO 405 22 962) a PERFECT CANTEEN s.r.o. (IČO 090 50 

329). 


