Podmínky použití služby
Vážení zákazníci a obchodní partneři,
tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních
údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností
v rámci Koncernu ČEZ. Také vás touto cestou informujeme o zajištění jejich ochrany a vašich
právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.
Naše společnost je společně s dalšími řízenými společnostmi členem Koncernu ČEZ,
v jehož čele stojí jako řídící osoba společnost ČEZ, a. s.
Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v ČEZ Prodej, jakož i v celém Koncernu ČEZ
na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad 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, „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018 jako přímo
účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními
vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále
jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme od vás nebo o vás, prostřednictvím
komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytujeme.
Nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi vámi a naší společností. Případně jaké osobní
údaje získáváme od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používáme.
Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů
také v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, nebo které se vám
zobrazí na internetových stránkách používaných naší společností pro usnadnění a urychlení
komunikace s vámi.

Koncern ČEZ
Společnost ČEZ, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující
řízené osoby:
Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Bohunice a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické produkty,
s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ
ICT Services, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s.,
ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna
Mělník III, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energetické centrum s.r.o.,
Energotrans, a.s., MARTIA a.s., PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., Severočeské doly a.s.,
SD - Kolejová doprava, a.s. a Telco Pro Services, a. s.
U společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., je koncernové řízení uplatňováno při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického
zákona a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, v platném znění.

