FORD CREDIT

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ FORD

V tomto prohlášení je vysvětleno, jakým způsobem bude společnost FCE Credit, s.r.o., IČO: 256 15 564, se sídlem Praha 8,
Karolinská 654/2, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55034
(dále jen „FCE Credit“), používat a zpřístupňovat Vaše osobní údaje.
Prosíme, abyste sdíleli toto prohlášení se všemi dalšími osobami, jejichž osobní údaje jste poskytli nebo poskytujete
FCE Credit a dalším jmenovaným stranám, a abyste se ujistili, že tyto osoby jsou seznámeny s ustanoveními v těchto
zásadách používání osobních údajů autorizovaných prodejců Ford.
1. O nás
Společnost FCE Credit je správcem osobních údajů, což znamená, že můžeme rozhodovat o tom, proč a jak budou Vaše
osobní údaje zpracovány. Pokud si nás přejete v této souvislosti kontaktovat, obraťte se na společnost FCE Credit
písemně na adrese FCE Credit, s.r.o., P.O.BOX 20, 187 00 PRAHA-KARLÍN.
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpeurope@ford.com.
2. Změny tohoto prohlášení
FCE Credit je oprávněn toto prohlášení měnit a průběžně Vás o veškerých podstatných změnách informovat. Aktuální
verze tohoto prohlášení je k dispozici na našich webových stránkách https://www.ford.cz/financovani/informace-prozakazniky/ochrana-osobnich-udaju.
3. Jak budou Vaše osobní údaje užívány
Údaje, které jste nám poskytli a které nashromáždíme od Vás či třetích stran, používáme k plnění našich právních a
regulatorních povinností, například můžeme:
Provádět pravidelnou kontrolu oproti seznamu osob s omezeným přístupem a osob na sankčním seznamu za účelem
plnění povinnosti FCE Credit dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, v platném znění (AML zákon) a;
Vyhodnotit a posoudit Vámi předloženou žádost o poskytnutí produktů a služeb a rozhodování o takových záležitostech
včetně kontroly prostřednictvím registrů za účelem Vaší identifikace a ochrany našeho zájmu na poskytování produktů
pouze důvěryhodným a bonitním klientům.
4. Automatizované rozhodování
Využíváme systémy k automatizovanému rozhodování o Vás a Vaší společnosti.
Pokud si přejete, aby automaticky přijaté rozhodnutí prověřila jakákoli osoba, nebo pokud s rozhodnutím nesouhlasíte,
můžete se na nás obrátit písemně na adrese FCE Credit, s.r.o., P.O.BOX 20, 187 00 PRAHA-KARLÍN.
5. S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny.
Vaše údaje mohou být sdíleny s dalšími společnostmi ze skupiny Ford Motor Company či s našimi dodavateli a třetími
stranami.
6. Vaše práva
Máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a za jakým účelem, jakož i na přístup k těmto
údajům a provedení nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání
Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo
požadovat, aby Vám byly osobní údaje poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s
jinými organizacemi.

1

7. Dotazy a stížnosti
Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší společností, kontaktujte nás
písemně na adrese: FCE Credit, s.r.o., P.O.BOX 20, 187 00 PRAHA-KARLÍN.
Pověřence pro ochranu osobních údajů FCE Credit můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpeurope@ford.com.
Máte rovněž právo vznést stížnost u správního úřadu pro ochranu osobních údajů. Tím může být příslušný regulační
orgán se sídlem v zemi, ve které žijete, pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení práva na ochranu osobních údajů.
Příslušným regulačním orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v
případě, že máte podezření, že je způsob používání Vašich osobních údajů společností FCE Credit v rozporu s platnými
právními předpisy. Další informace naleznete na webových stránkách: https://www.uoou.cz/.
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