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OHB Czechspace’s Privacy Policy  
 

Zásady ochrany osobních údajů OHB 
Czechspace 

1. INTRODUCTION 1. ÚVOD 

1.1 OHB Czechspace s.r.o., with its 
registered office at Dr. Sedláka 763, 
Klatovy III, 339 01 Klatovy, 
Identification No.: 06277594, registered 
in the Companies Register administered 
by the Regional Court in Plzen, file No. 
C 34909 (hereinafter “OHB 
Czechspace”), may, in connection with 
its activities, consisting mainly in the 
design and verification of spacecraft 
structural hardware, system engineering, 
procurement and mechanical test 
conduction (“Activities”), process some 
data that relate to you, as our customer 
or supplier, or, as the case may be, that 
relate to other parties. 

1.1 OHB Czechspace s.r.o., se sídlem Dr. 
Sedláka 763, Klatovy III, 339 01 
Klatovy, IČO: 06277594, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, sp. zn. C 34909 (dále 
jen „OHB Czechspace“), může v 
souvislosti se svými činnostmi, 
spočívajícími zejména v návrhu a 
ověřování konstrukčního vybavení 
kosmických lodí, systémovém 
inženýrství, zajišťování výběrových 
řízení a provádění mechanických 
zkoušek (dále jen „Činnosti“), 
zpracovávat určité údaje, které se týkají 
Vás jako našeho zákazníka nebo 
dodavatele, případně které se týkají 
jiných osob. 

1.2 The purpose of this document is, in line 
with Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of 
individuals with regard to the processing 
of personal data and on the free 
movement of such data and repealing 
Directive 95/46 / EC (hereinafter 
“Regulation”), to inform you about how 
OHB Czechspace processes personal 
data about individuals in connection 
with its Activities. 

 

1.2 Cílem předkládaného dokumentu je 
v souladu s nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen 
„nařízení“), informovat o tom, jak 
společnost OHB Czechspace 
zpracovává osobní údaje v souvislosti s 
Činnostmi. 

1.3 The information below applies to the 
processing of personal data about 
customers and/or suppliers, whether 
current, potential or former, who are 
individuals (natural persons). In 
connection with its Activities, OHB 
Czechspace also processes personal data 
about other individuals if the processing 

1.3 Informace obsažené v tomto dokumentu 
se použijí na zpracování osobních údajů 
o zákaznících a/nebo dodavatelích, ať už 
současných, potenciálních nebo 
bývalých, kteří jsou fyzickými osobami. 
V souvislosti se svými Činnostmi OHB 
Czechspace zpracovává také osobní 
údaje o dalších fyzických osobách, 
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relates to the relationship between OHB 
Czechspace and the customer or 
supplier. The information outlined 
herein will, to a reasonable extent, also 
apply to representatives and employees 
of customers or suppliers and other 
parties concerned. For ease of reference, 
all of these parties are hereinafter 
collectively referred to as “customers”. 

 

pokud se zpracování týká vztahu mezi 
OHB Czechspace a zákazníkem nebo 
dodavatelem. Informace zde uvedené se 
v přiměřeném rozsahu vztahují také na 
zástupce a zaměstnance zákazníků nebo 
dodavatelů a další dotčené osoby. Pro 
snadnější orientaci jsou všechny tyto 
osoby dále souhrnně označovány jako 
“zákazníci”. 

2. PERSONAL DATA PROCESSING 
PRINCIPLES 

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1 When we process personal data about 
our customers, we respect the highest 
personal data protection standards and 
abide by, without limitation, the 
following principles: 

2.1 Při zpracování osobních údajů 
zákazníků respektujeme a ctíme nejvyšší 
standardy ochrany osobních údajů, 
přičemž dodržujeme zejména 
následující zásady: 

(a) We process personal data about 
customers in a correct, legal and 
transparent manner;  

(a) osobní údaje zákazníků 
zpracováváme korektně, 
zákonným a transparentním 
způsobem;  

(b) The collection of personal data 
is carried out solely for 
particular, explicitly defined and 
legitimate purposes; we do not 
process personal data in a 
manner that is incompatible 
with those purposes; 

(b) shromažďování osobních údajů 
probíhá výhradně pro určité, 
výslovně vyjádřené a legitimní 
účely a nezpracováváme je dále 
způsobem, který je s těmito 
účely neslučitelný; 

(c) The scope of the personal data 
being processed is reasonable, 
relevant and limited to the 
fulfilment of specified purposes; 

(c) rozsah zpracovávaných 
osobních údajů je přiměřený, 
relevantní a omezený pro 
naplnění stanovených účelů; 

(d) We have adopted all reasonable 
measures exclusively accurate 
and up-to-date personal data, 
and to ensure that any personal 
data that are inaccurate are 
erased or corrected without 
delay; 

(d) jsou přijata veškerá rozumná 
opatření, abychom zpracovávali 
výhradně přesně a 
aktualizované osobní údaje a 
aby osobní údaje, které jsou 
nepřesné, byly bezodkladně 
vymazány nebo opraveny; 

(e) We keep personal data for as 
long as necessary for the 
purposes for which such data 
are processed and for as long as 

(e) osobní údaje uchováváme po 
dobu, která je nezbytná pro 
účely, pro které jsou 
zpracovávány, a po dobu 
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prescribed by the applicable 
laws which we are obliged to 
follow; 

stanovenou platnými právními 
předpisy, kterými jsme povinni 
se řídit; 

(f) The processing of personal data 
takes place only in such a 
manner that allows us to ensure 
the personal data are properly 
protected, including by using 
appropriate technical or 
organizational measures against 
unauthorized or unlawful 
processing and against 
accidental loss, destruction or 
damage. 

(f) zpracování osobních údajů 
probíhá pouze způsobem, který 
zajišťuje náležité zabezpečení 
osobních údajů, včetně jejich 
ochrany pomocí vhodných 
technických nebo organizačních 
opatření před neoprávněným či 
protiprávním zpracováním a 
před náhodnou ztrátou, 
zničením nebo poškozením. 

3. IDENTITY AND CONTROLLER’S 
CONTACT INFORMATION 

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ 
ÚDAJE SPRÁVCE 

Personal Data Controller Správce osobních údajů 

3.1 We, OHB Czechspace s.r.o., with its 
registered office at Dr. Sedláka 763, 
Klatovy III, 339 01 Klatovy, 
Identification No.: 06277594, registered 
in the Companies Register administered 
by the Regional Court in Plzen, file No. 
C 34909, are the personal data 
controller. 

3.1 Správcem osobních údajů jsme my, tj. 
OHB Czechspace s.r.o., se sídlem Dr. 
Sedláka 763, Klatovy III, 339 01 
Klatovy, IČO: 06277594, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, sp. zn. C 34909.  

3.2 As the controller, we determine the 
purposes and means of personal data 
processing as described in this 
document. Should you have any queries 
or requests regarding the processing of 
personal data about our customers, you 
can contact OHB Czechspace at 
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno or by 
email at info@ohb-czech.cz. 

3.2 Jakožto správce určujeme účely a 
prostředky zpracování osobních údajů, 
jak je popsáno v tomto dokumentu. 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně 
zpracování osobních údajů zákazníků se 
můžete obrátit na OHB Czechspace na 
adrese Purkyňova 648/125, 612 00 
Brno, nebo na emailu: info@ohb-
czech.cz. 

4. PROCESSING PURPOSES AND 
LEGAL GROUNDS FOR 
PROCESSING  

4. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A 
PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO 
ZPRACOVÁNÍ 

4.1 OHB Czechspace processes its 
customers’ personal data for the 
following purposes: 

4.1 OHB Czechspace zpracovává osobní 
údaje svých zákazníků pro následující 
účely: 

(a) To conclude and perform 
contracts in connection with its 

(a) Za účelem uzavření a plnění 
smluv v souvislosti se svými 
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Activities. In this case, 
providing and processing the 
personal data are necessary for 
executing the contract. 

Činnostmi. V tomto případě je 
poskytnutí a zpracování 
osobních údajů nezbytné pro 
plnění smlouvy. 

(b) To fulfil legal obligations, 
especially in terms of 
compliance with various legal 
regulations that apply to OHB 
Czechspace’s business, and in 
terms of bookkeeping. 

(b) Za účelem plnění zákonných 
povinností, zejména pokud jde o 
dodržování různých právních 
předpisů, které se vztahují na 
podnikání OHB Czechspace, a 
pokud jde o vedení účetnictví. 

(c) To protect OHB Czechspace’s 
legitimate interests, mainly to 
protect its property. OHB 
Czechspace may process 
personal data without the 
customer’s consent if OHB 
Czechspace’s legitimate 
interests override the interests or 
fundamental rights and 
freedoms of the customer. 
These include the following 
legitimate interests: 

(c) Za účelem ochrany 
oprávněných zájmů společnosti 
OHB Czechspace, zejména 
ochrany jejího majetku. OHB 
Czechspace může zpracovávat 
osobní údaje bez souhlasu 
zákazníka, pokud oprávněné 
zájmy OHB Czechspace 
převažují nad zájmy nebo 
základními právy a svobodami 
zákazníka. Mezi tyto oprávněné 
zájmy patří např: 

(i) assessment of 
creditworthiness of the 
customer; 

(i) posouzení 
úvěruschopnosti 
zákazníka; 

(ii) debt recovery; (ii) vymáhání pohledávek; 

(iii) corporate governance 
and company’s internal 
administrative purposes, 
internal analysis, 
evaluation and 
reporting; 

(iii) řízení společnosti a 
vnitřní administrativní 
účely společnosti, 
interní analýzy, 
hodnocení a podávání 
zpráv; 

(iv) [sharing within the 

OHB group for group 

reporting (internal 

administrative purposes 

of this group) and 

customer’s assessment 

(to assess 

creditworthiness);] 

(iv) [sdílení v rámci skupiny 
společností OHB pro 
účely skupinového 
výkaznictví (vnitřní 
administrativní účely 
skupiny) a hodnocení 
klienta (pro posouzení 
úvěruschopnosti);] 

(v) offering services. If the 
customer is an existing 
OHB Czechspace’s 

(v) nabízení služeb. Pokud 
je zákazník stávajícím 
zákazníkem OHB 
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customer, OHB 
Czechspace may reach 
him/her to a limited 
extent without his/her 
consent to offer its 
services related to the 
services the customer 
already has. Such 
addressing can be done 
through various 
channels, usually by 
mail or by e-mail and 
the customer may 
object to such 
processing at any time. 

Czechspace, může jej 
OHB Czechspace v 
omezeném rozsahu 
oslovit i bez jeho 
souhlasu s nabídkou 
svých služeb 
souvisejících se 
službami, které 
zákazník již využívá. 
Takové oslovení může 
být provedeno různými 
kanály, obvykle poštou 
nebo e-mailem, a 
zákazník může proti 
takovému zpracování 
kdykoli vznést námitku. 

(d) To send marketing materials 
relating to services offered by 
third parties or other OHB 
Czechspace’s services. In this 
case, the personal data are 
processed and provided with the 
customer’s consent, which can 
be recalled by the customer at 
any time. 

(d) Za účelem zasílání 
marketingových materiálů 
týkajících se služeb nabízených 
třetími stranami nebo jiných 
služeb společnosti OHB 
Czechspace. V tomto případě 
jsou osobní údaje zpracovávány 
a poskytovány se souhlasem 
zákazníka, který může zákazník 
kdykoli odvolat. 

5. SCOPE OF PERSONAL DATA TO 
BE PROCESSED 

5. KATEGORIE 
ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

5.1 In connection with the scope of personal 
data which are processed, we would like 
to assure you that OHB Czechspace 
processes personal data about customers 
and other parties only to the extent 
necessary for fulfilling the declared 
processing purposes. In particular, the 
following personal data are processed:  

5.1 V souvislosti s rozsahem 
zpracovávaných osobních údajů bychom 
Vás rádi ujistili, že OHB Czechspace 
zpracovává osobní údaje zákazníků a 
dalších osob pouze v rozsahu 
nezbytném pro naplnění uvedených 
účelů zpracování. Zpracovávány jsou 
zejména následující osobní údaje: 

(a) Customer contact and 
identification data (e.g. name, 
surname, date of birth, place of 
residence, delivery or other 
contact address, registered 
office, identification number, 
telephone number, fax, e-mail 
or other contact details); 

(a) Kontaktní a identifikační údaje 
zákazníka (např. jméno, 
příjmení, datum narození, 
bydliště, doručovací nebo jiná 
kontaktní adresa, sídlo, 
identifikační číslo, telefonní 
číslo, fax, e-mail nebo jiné 
kontaktní údaje); 
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(b) Data necessary for performing a 
contract (the subject of the 
contract or the subject of the 
provided product, data about the 
performance of the contract and 
provision of the product, bank 
account number, or other such 
data); 

(b) Údaje nezbytné pro plnění 
smlouvy (předmět smlouvy 
nebo předmět poskytovaného 
produktu, údaje o plnění 
smlouvy a poskytnutí produktu, 
číslo bankovního účtu nebo jiné 
podobné údaje); 

(c) Customer information (records 
of customer history and 
payment obligations, customer’s 
financial statements and other 
related data); 

(c) Informace o zákaznících 
(záznamy o historii zákazníků a 
jejich platebních závazcích, 
finanční výkazy zákazníků a 
další související údaje); 

(d) Other personal data about the 
customer provided in the 
contract and during the 
performance of the contract. 

(d) Další osobní údaje o 
zákazníkovi uvedené ve 
smlouvě a během plnění 
smlouvy. 

5.2 In addition, personal data about other 
persons (e.g. family members, 
employees of the customer or beneficial 
owners) may also be processed to the 
extent necessary. The particular extent 
of the personal data processed in a given 
case depends mainly on the nature of the 
concluded contract. 

5.2 Kromě toho mohou být v nezbytném 
rozsahu zpracovávány také osobní údaje 
dalších osob (např. rodinných 
příslušníků, zaměstnanců zákazníka 
nebo skutečných vlastníků). Konkrétní 
rozsah zpracovávaných osobních údajů 
v daném případě závisí zejména na 
povaze uzavřené smlouvy. 

6. TERM OF PROCESSING  6. DOBA ZPRACOVÁNÍ 

6.1 In cases where the data subject’s 
consent to the processing is not 
required, OHB Czechspace will process 
personal data about customers and other 
parties for the duration of the contract, 
for the period stipulated by applicable 
laws, or for as long as OHB 
Czechspace’s legitimate interests for the 
purpose of which the personal data are 
being processed persist. This term 
usually does not exceed 10 years (after 
the contract has terminated, if relevant). 

6.1 V případech, kdy není vyžadován 
souhlas subjektu údajů se zpracováním, 
bude OHB Czechspace zpracovávat 
osobní údaje o zákaznících a dalších 
osobách po dobu trvání smlouvy, po 
dobu stanovenou platnými právními 
předpisy nebo po dobu trvání 
oprávněných zájmů OHB Czechspace, 
pro jejichž účel jsou osobní údaje 
zpracovávány. Tato doba obvykle 
nepřesahuje 10 let (případně po 
ukončení smlouvy). 

6.2 Personal data processing which is 
subject to the data subject’s consent are 
processed by OHB Czechspace for the 
duration of [the contract between OHB 

Czechspace and the customer and for 

6.2 Zpracování osobních údajů, které 
podléhá souhlasu subjektu údajů, 
zpracovává OHB Czechspace po dobu 
trvání [smlouvy mezi OHB Czechspace a 

zákazníkem a po dobu dalších tří (3) let 
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another three (3) years after such 

contract has terminated], unless the data 
subject revokes its consent earlier. 

po ukončení této smlouvy], pokud 
subjekt údajů svůj souhlas dříve 
neodvolá. 

7. PROCESSING METHODS  7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Personal data processed in connection 
with the Activities are processed 
manually and automatically by OHB 
Czechspace’s employees, shareholders 
or advisers who cooperate with OHB 
Czechspace and who are bound by the 
confidentiality duty, including, where 
appropriate, with the use of support and 
systems made available by third parties 
under a contract and in line with the 
requirements laid down by applicable 
law. 

7.1 Osobní údaje zpracovávané v souvislosti 
s Činnostmi jsou zpracovávány 
manuálně a automaticky zaměstnanci, 
společníky nebo poradci OHB 
Czechspace, kteří spolupracují s OHB 
Czechspace a kteří jsou vázáni 
povinností mlčenlivosti, včetně 
případného využití podpory a systémů 
poskytnutých třetími stranami na 
základě smlouvy a v souladu s 
požadavky stanovenými platnými 
právními předpisy. 

7.2 Personal data is mainly processed in the 
Czech Republic, but may also be made 
available to our parent company OHB 
SE, based in Germany, for internal 
administrative purposes. Outside the 
Czech Republic, personal data may be 
transferred to the European Space 
Agency in connection with the 
performance of relevant contractual 
relations. Should any personal data be 
transferred to third countries, the 
customer would be informed about such 
transfer and the customers’ personal 
data would be transferred on the basis of 
a data transfer agreement entered into 
between OHB Czechspace and the 
respective recipient, which meets all 
legal requirements.  

7.2 Osobní údaje jsou zpracovávány 
zejména na území České republiky, ale 
pro vnitřní administrativní potřeby 
mohou být zpřístupněny též naší 
mateřské společnosti OHB SE, se 
sídlem v Německu. Mimo Českou 
republiku mohou být osobní údaje 
předávány dále Evropské vesmírné 
agentuře v souvislosti s plněním 
příslušných smluvních vztahů. V 
případě předání osobních údajů do 
třetích zemí by byl zákazník o takovém 
předání informován a osobní údaje 
zákazníků by byly předány na základě 
smlouvy o předání údajů uzavřené mezi 
OHB Czechspace a příslušným 
příjemcem, která splňuje všechny 
zákonné požadavky. 

8. PARTIES TO WHOM PERSONAL 
DATA CAN BE MADE AVAILABLE 

8. OSOBY, KTERÝM MOHOU BÝT 
OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY 

8.1 Personal data processed in connection 
with the Activities may be made 
available to other parties where such 
disclosure is required given the nature of 
the provided service; this also includes 
transfer of personal data to law firms, 
tax advisors, auditors or other external 
advisors or debt collectors. Personal 

8.1 Osobní údaje zpracovávané v souvislosti 
s Činnostmi mohou být zpřístupněny 
dalším osobám, pokud to vyžaduje 
povaha poskytované služby; to zahrnuje 
i předávání osobních údajů advokátním 
kancelářím, daňovým poradcům, 
auditorům nebo jiným externím 
poradcům či exekutorům. Osobní údaje 
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data may also be shared within the OHB 
group or provided to the European 
Space Agency (cf. clause 7.2) 

mohou být též sdíleny v rámci skupiny 
OHB nebo poskytovány Evropské 
vesmírné agentuře (srov čl. 7.2) 

8.2 In other circumstances, and if so 
provided by law, OHB Czechspace may 
disclose personal data about customers 
to public authorities (such as courts, law 
enforcement authorities, tax authorities, 
etc.). 

8.2 V ostatních případech, a pokud tak 
stanoví zákon, může společnost OHB 
Czechspace poskytnout osobní údaje o 
zákaznících orgánům veřejné moci 
(např. soudům, orgánům činným v 
trestním řízení, daňovým orgánům atd.). 

8.3 Your personal data may, under certain 
circumstances, also be processed by 
third parties that are subcontractors or 
cooperating third parties (such as IT 
solution vendors). Such parties’ access 
to and the processing of your personal 
data will always be conducted under a 
personal data processing agreement and 
in full compliance with the Regulation 
and other laws. 

8.3 Vaše osobní údaje mohou být za 
určitých okolností zpracovávány také 
třetími osobami, které jsou 
subdodavateli nebo spolupracujícími 
třetími osobami (například dodavateli IT 
řešení). Přístup těchto osob k Vašim 
osobním údajům a jejich zpracování 
bude vždy probíhat na základě smlouvy 
o zpracování osobních údajů a v plném 
souladu s nařízením a dalšími právními 
předpisy. 

9. PERSONAL DATA PROTECTION 
RIGHTS  

9. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

9.1 In connection with OHB Czechspace’s 
personal data processing, the Regulation 
grants you, without limitation, the rights 
described below. Please note that all 
rights related to the protection and 
processing of your personal data may 
only be exercised insofar as permitted 
by, and in the manner resulting from, 
legal regulations. 

9.1 V souvislosti se zpracováním osobních 
údajů společností OHB Czechspace 
Vám nařízení bez omezení přiznává níže 
popsaná práva. Upozorňujeme, že 
veškerá práva související s ochranou a 
zpracováním Vašich osobních údajů lze 
uplatnit pouze v rozsahu a způsobem, 
který umožňují právní předpisy. 

(a) Right of access to personal data. 
You have the right to obtain 
confirmation from OHB 
Czechspace that certain 
personal data relating to you are 
or are not being processed and, 
if being processed, you have the 
right to access such personal 
data and other specified 
information. In such an event, 
OHB Czechspace will also 
provide you with a copy of your 
personal data, unless the rights 

(a) Právo na přístup k osobním 
údajům. Máte právo získat od 
OHB Czechspace potvrzení, zda 
určité osobní údaje, které se Vás 
týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud jsou 
zpracovávány, máte právo na 
přístup k těmto osobním údajům 
a dalším stanoveným 
informacím. V takovém případě 
Vám OHB Czechspace 
poskytne také kopii Vašich 
osobních údajů, pokud tím 
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of others are adversely affected 
thereby. 

nebudou nepříznivě dotčena 
práva jiných osob. 

(b) Right to rectification. You have 
the right to have OHB 
Czechspace correct inaccurate 
personal data relating to you 
without undue delay. With 
regard to the processing 
purposes, you have the right to 
have incomplete personal data 
about you completed, including 
by providing an additional 
declaration. 

(b) Právo na opravu. Máte právo na 
to, aby společnost OHB 
Czechspace bez zbytečného 
odkladu opravila nepřesné 
osobní údaje, které se Vás 
týkají. S ohledem na účely 
zpracování máte právo na 
doplnění neúplných osobních 
údajů, které se Vás týkají, a to i 
poskytnutím dodatečného 
prohlášení. 

(c) Right to erasure (“right to be 
forgotten”). You have the right 
to have OHB Czechspace erase 
any personal data relating to 
you without undue delay; OHB 
Czechspace is obliged to delete 
personal data without undue 
delay if any of the reasons set 
out in the Regulation exists and 
OHB Czechspace is not entitled 
to retain your personal data for 
any other reason. 

(c) právo na výmaz („právo být 
zapomenut“). Máte právo na to, 
aby společnost OHB 
Czechspace bez zbytečného 
odkladu vymazala veškeré 
osobní údaje, které se Vás 
týkají; společnost OHB 
Czechspace je povinna osobní 
údaje bez zbytečného odkladu 
vymazat, pokud existuje některý 
z důvodů uvedených v nařízení, 
a společnost OHB Czechspace 
není oprávněna uchovávat Vaše 
osobní údaje z jiného důvodu. 

(d) Right to restricted processing. 
You have the right to have OHB 
Czechspace restrict the 
processing of your personal 
data, especially if you deny the 
accuracy of the personal data, if 
you object to the processing, 
and under other circumstances 
provided for in the Regulation. 

(d) Právo na omezení zpracování. 
Máte právo na to, aby OHB 
Czechspace omezila zpracování 
Vašich osobních údajů, zejména 
pokud popíráte přesnost 
osobních údajů, pokud vznesete 
námitku proti zpracování a za 
dalších okolností stanovených v 
nařízení. 

(e) Right to data portability. You 
have the right to obtain personal 
data about you which you have 
made available to OHB 
Czechspace in a structured, 
commonly used and machine-
readable format, and the right to 
transmit such data to another 
controller, if the processing is 

(e) Právo na přenositelnost údajů. 
Máte právo získat osobní údaje, 
které jste poskytli společnosti 
OHB Czechspace, ve 
strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném 
formátu, a právo předat tyto 
údaje jinému správci, pokud je 
zpracování založeno na 
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based on consent or under 
contract and is automated. 

souhlasu nebo na základě 
smlouvy a je automatizované. 

10. RIGHT TO RAISE OBJECTIONS 
AND WITHDRAW CONSENT 

10. PRÁVO VZNÉST NÁMITKY A 
ODVOLAT SOUHLAS 

10.1 Without prejudice to the rights outlined 
in clause 9, OHB Czechspace would 
like to point out the following rights: 

10.1 Aniž jsou dotčena práva uvedená v 
článku 9, společnost OHB Czechspace 
upozorňuje na následující práva: 

(a) Right to withdraw consent. 
Where the personal data 
processing is based on consent, 
you are not required to grant 
your consent; if you grant your 
consent, you have the right to 
withdraw your consent at any 
time. If you wish to withdraw 
your consent to personal data 
processing, you may contact the 
contact OHB Czechspace 
through the contact details 
referred to in clause 3.2 hereof. 
Your withdrawal is without 
prejudice to the processing of 
personal data for purposes 
which do not require your 
consent. 

(a) Právo odvolat souhlas. Pokud je 
zpracování osobních údajů 
založeno na souhlasu, nejste 
povinni souhlas udělit; pokud 
souhlas udělíte, máte právo jej 
kdykoli odvolat. Pokud si 
přejete svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů 
odvolat, můžete se obrátit na 
kontaktní osobu OHB 
Czechspace prostřednictvím 
kontaktních údajů uvedených v 
článku 3.2 těchto zásad. Vaším 
odvoláním není dotčeno 
zpracování osobních údajů pro 
účely, které váš souhlas 
nevyžadují. 

(b) Right to raise objections. Where 
your personal data are processed 
for the purpose of protecting 
OHB Czechspace’s or third 
parties’ legitimate interests, you 
have the right to object to such 
processing. In such an event, 
OHB Czechspace must, under 
the terms of the Regulation, 
sufficiently substantiate the 
grounds for such processing or 
terminate the processing. 

(b) Právo vznést námitku. Pokud 
jsou vaše osobní údaje 
zpracovávány za účelem 
ochrany oprávněných zájmů 
společnosti OHB Czechspace 
nebo třetích osob, máte právo 
vznést námitku proti takovému 
zpracování. V takovém případě 
musí OHB Czechspace za 
podmínek stanovených 
nařízením prokázat závažné 
oprávněné důvody takového 
zpracování, jinak zpracování 
osobních údajů ukončí. 

11. RIGHT TO COMPLAIN 11. PRÁVO NA STÍŽNOST 

11.1 Should you believe that the processing 
of your personal data by OHB 
Czechspace constitutes a breach of law, 
especially the Regulation, you may 

11.1 Pokud se budete domnívat, že 
zpracování vašich osobních údajů 
společností OHB Czechspace 
představuje porušení právních předpisů, 
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contact the Personal Data Protection 
Authority (Address: Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, Tel.:  +420 234 
665 111, Web: https://www.uoou.cz/). 

zejména nařízení, můžete se obrátit na 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
(adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 
7, Tel.:  +420 234 665 111, Web: 
https://www.uoou.cz/). 

12. FINAL PROVISIONS 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 This Privacy Policy is valid and 
effective as of 1 October 2021; the up-
to-date text is available upon request 
from info@ohb-czech.cz. 

 

12.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů 
jsou platné a účinné od 1. října 2021; 
aktuální znění je k dispozici na vyžádání 
u info@ohb-czech.cz. 

 


