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I. Podmínky používání zam ěstnanecké aplikace 
„oneGB“ spole čnosti Groz-Beckert (stav: leden 2021) 

 

1. Rozsah platnosti 

Následující podmínky používání platí pro používání zaměstnanecké aplikace „oneGB“ (dále 
„oneGB“). U oneGB se jedná o mobilní komunikační a uživatelskou platformu, jejímž 
prostřednictvím mohou být informace a služby poskytovány společností Groz-Beckert nebo 
jejími zaměstnanci. 

Používání oneGB je dobrovolné a probíhá pouze s Vaším souhlasem. 

Jako „pracovníci“ jsou označeni uživatelé, kteří mohou číst, komentovat nebo označovat 
zprávy statusem „líbí se mi“ („lajkovat“), účastnit se konverzací („chatů“) a používat služby. 

Jako „editoři“ se označují uživatelé, kteří zveřejňují obsah v aplikaci oneGB. 

 

2. Registrace a založení uživatelského ú čtu 

Aplikace pro zaměstnance oneGB je Vám k dispozici zdarma pod názvem „Limeade ONE“ v 
iOS App Store (Apple iOS) nebo Google Play Store (Google Android). 

OneGB můžete instalovat nebo vyhledat přes prohlížeč jak na různých koncových zařízeních 
(např. smartphone, tablet, notebook), která jsou vlastnictvím společnosti Groz-Beckert, tak 
na soukromých mobilních koncových zařízeních (např. smartphone, tablet, notebook). 

Pro první přihlášení musíte zadat svou e-mailovou adresu u Groz-Beckert a příslušné heslo 
do systému Windows. Pro spuštění aplikace budete vyzváni k nastavení čtyřmístného kódu 
PIN nebo biometrických údajů pro přístup. 

 

3. Popis služby 

OneGB Vám nabízí následující funkce: 

3.1 Komunikace / Social Collaboration (sociální spo lupráce) 

3.1.1 Groz-Beckert používá oneGB pro jednostranné poskytování zpráv, informací, 
oznámení, nabídek pracovních míst, akcí apod. pro zaměstnance, a pro průzkumy menšího 
rozsahu. 

3.1.2 Máte možnost komunikace s ostatními uživateli aplikace prostřednictvím komentování 
nebo lajkování obsahů a používání funkce chatu. S funkcí sdílení můžete dál předávat 
uvolněné informace. 

3.1.3 Kromě zaměstnanců, kteří jsou oprávněni používat komunikaci, bude existovat malý 
počet pracovníků, kteří jako editoři mohou publikovat obsah a nové články v aplikaci 
oneGB.   
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3.2 Samoobsluha zam ěstnanc ů 

Groz-Beckert Vám uděluje přístup k tzv. „zaměstnanecké samoobsluze“. 

Máte přístup ke svým osobním údajům (např. docházka, mzdy atd.). Kromě toho můžete 
zadávat své osobní údaje (funkce samoobsluha zaměstnanců – např. žádosti o dovolenou, 
změna adresy atd.). Tyto údaje se automaticky přenesou do systému SAP společnosti Groz-
Beckert. Funkce budou k dispozici postupně podle možnosti jejich zavedení. 

 

4. Pravidla chování 

4.1 Pro používání oneGB se soukromým mobilním koncovým zařízením během pracovní 
doby je třeba se řídit příslušnými ustanoveními Pracovního řádu Groz-Beckert Czech s.r.o. 
(konkrétně body 2.1.1. a 2.1.3., případně další související) a směrnici ARGUS-GB-00082 
„Bezpečnostní koncepce koncernu Groz-Beckert“. 

4.2 Používání oneGB nesmí vést k žádnému narušení provozu. Proto se doporučuje 
používat aplikaci během osobních přestávek. 

4.3 Vezměte prosím na vědomí, že zveřejněný obsah neobsahuje žádná provozní nebo 
obchodní tajemství ve smyslu § 2 zákona o obchodních tajemstvích společnosti Groz-
Beckert KG nebo dceřiných společností společnosti Groz-Beckert KG. Fotografie 
v prostorách Groz-Beckert se nesmí stát součástí obsahu oneGB, pokud se editoři výslovně 
nedohodnou s jednatelem společnosti nebo vedoucím pracovníkem na úrovni HAL. 

4.4 Příspěvky s následujícím obsahem nelze zveřejňovat ani komentovat: 

(i) obsah, který může být předmětem trestního stíhání, jako je pobuřování, urážka, pomluvy, 
vyhrožování; 

(ii) obsah, který může být považován za pornografický, obscénní, obtěžující, sexistický, 
diskriminační nebo jakýmkoli jiným způsobem urážlivý; 

(iii) neobjektivní a nepravdivá vyjádření; 

(iv) protiústavní, extremistický, rasistický nebo xenofobní obsah nebo obsah související s 
hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, 
etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob; 

(v) obsah, který zasahuje do práv třetích stran (zejména osobních práv, autorských práv, 
práv k ochranným známkám, patentových práv); zvláštní pozornost při používání fotografií by 
měla být věnována právům autora fotografie a právům zobrazené osoby; 

(vi) tzv. mobbing (nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti, útoky skupiny proti 
jednotlivci). 

4.5 Editoři zachycují a komentují nové příspěvky a obsah během sjednané pracovní doby ve 
společnosti Groz-Beckert, se zachováním příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce. Kromě toho smí editoři používat oneGB a jeho CMS (Content Management 
System / systém pro správu obsahu) i mimo označené prostory v rámci pracovní doby, 
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pokud v ochranných pásmech neexistují žádné další předpisy (dodržujte směrnici ARGUS-
GB-00082). 

4.6 Pro každou interakci v aplikaci oneGB jste jako zaměstnanec i jako editor uvedeni svým 
jménem a příjmením. 

4.7 Je nepřijatelné zveřejňovat v aplikaci oneGB osobní údaje třetích osob bez jejich 
souhlasu. Toto platí jak pro texty s osobními údaji, tak i pro obrázky. 

4.8 Je nepřijatelné, aby se zprávy a obrázky ze společnosti Groz-Beckert zveřejněné v 
aplikaci  oneGB kopírovaly a předávaly k používání mimo oneGB, protože i v tomto případě 
je nutné respektovat autorská práva. 

 

5. Důsledky porušení pravidel chování 

Odpov ědnost za obsah vložený uživateli  

5.1 Zaměstnanec bere na vědomí, že nese výhradní odpovědnost za obsah, který vloží do 
oneGB. Zaměstnanec tím společnost Groz-Beckert zprošťuje odpovědnosti za veškeré 
nároky, které jiní uživatelé nebo další třetí osoby uplatní vůči společnosti Groz-Beckert 
z důvodu porušení jejich práv prostřednictvím obsahu nebo informací, které tento 
zaměstnanec zveřejnil. 

5.2 Groz-Beckert si vyhrazuje právo okamžitě smazat nelegální obsah nebo komentáře a 
nechat zablokovat používání oneGB pro dotyčného zaměstnance nebo editora. 

5.3 Pokud narazíte na nevhodné příspěvky (vizte bod 4.4), můžete nás kdykoli kontaktovat a 
nahlásit takový případ na e-mailové adrese oneGB@groz-beckert.com. 

 

6. Přístupové údaje 

6.1 Přístupové údaje (PIN nebo biometrická data) nesmí zaměstnanec předávat dál. 
Zaměstnanec odpovídá za každé neoprávněné použití svých přístupových údajů umožněné 
svým chováním a s ním spojené neoprávněné použití svého přístupu, pokud je na vině. 
Jakmile se pracovník dozví, že jeho přístupové údaje byly zpřístupněny třetím osobám, je 
povinen je změnit. 

6.2 Přístup je nepřenosný a nesmí se předávat třetím osobám. 

6.3 V případě ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a společností budou 
přístupová data po 45 dnech smazána. 
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II. Prohlášení o ochran ě údajů pro zpracování Vašich osobních 
údajů ve oneGB (stav: leden 2021) 

 

Úvodní popis   

Společnosti Groz-Beckert KG a Groz-Beckert Czech s.r.o. (dále jen: „Groz-Beckert“ nebo 
„my“) provozují zaměstnaneckou aplikaci oneGB (dále jen „oneGB“), abychom Vám jako 
zaměstnanci společnosti Groz-Beckert umožnili snadnější a rychlejší přístup k informacím o 
společnosti. 

Kromě toho máte možnost využívat například tyto funkce: 

• chatovat s kolegy (jednotlivci nebo skupinami); 
• označovat příspěvky (lajkovat) a komentovat je; 
• číst a stahovat údaje z personálního systému SAP(např. údaje o vaší mzdě, 

docházka, konto dovolené apod.) 
• měnit a převádět údaje z personálního systému SAP (např. adresa, bankovní spojení 

apod.). 
• převádět žádosti ke svému pracovnímu poměru (např. žádost o dovolenou). 

Používání aplikace oneGB je dobrovolné a možné jen s vaším souhlasem. 

 

1. Kdo je zodpov ědný za zpracování a kdo je pov ěřencem pro ochranu údaj ů? 

Subjekty odpovědnými za zpracování jsou Groz-Beckert KG (GBKG) a Groz-Beckert Czech 
s.r.o. (GBCZ). 

Kontakty na GBKG 

Groz-Beckert KG 
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland 

Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro koncern Groz-Beckert: 
Inga Pape-Lercher 
Telefon: +49 7431 10 2919 
E-mail: data.protection@groz-beckert.com 

Kontakty na GBCZ 

Koordinátor ochrany osobních údajů společnosti Groz-Beckert Czech s.r.o: 
Markéta Cábová 
Telefon: +420 387 016 336 
E-mail: dataprotection.gbcz@groz-beckert.com  
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2. Rozsah prohlášení o ochran ě údajů 

Pod pojmem „zpracování osobních údajů“ se rozumí činnosti jako  

• sběr a uchovávání; 
• organizace a zakládání; 
• ukládání; 
• adaptace nebo změna; 
• vybírání, dotazování; 
• využívání; 
• zveřejnění prostřednictvím přenosu; 
• šíření nebo jiná forma poskytování; 
• srovnání nebo odkaz; 
• omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů. 

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k jedné identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě. 

 

3. Jaké kategorie údaj ů se v aplikaci oneGB zpracovávají, odkud pocházejí a 
kdo má k t ěmto údaj ům přístup? 

3.1 Údaje důležité pro používání oneGB 

Kmenová data uživatele – identita uživatele 
Původ údajů: centrální správa uživatelů (Active Directory) společnosti Groz-Beckert KG 
Účel:   kontrola přístupu 
Přístupové právo: systémový administrátor Groz-Beckert KG 

Kmenová data uživatele – heslo 
Původ údajů: centrální správa uživatelů (Active Directory) společnosti Groz-Beckert KG 
Účel:   kontrola přístupu 
Přístupové právo: vy jako majitel uživatelského účtu u oneGB 

Kmenová data uživatele – jméno, p říjmení 
Původ údajů: centrální správa uživatelů (Active Directory) společnosti Groz-Beckert KG 
Účel:   poskytování informací 
Přístupové právo: všichni uživatelé oneGB 

Kmenová data uživatele – oneGB PIN 
Původ údajů:  vámi zadané údaje 
Účel:   kontrola přístupu 
Přístupové právo: vy jako majitelé uživatelského účtu u oneGB 

Protokolování údaj ů aplikací naprogramovaných spole čností Groz-Beckert KG 
(identita uživatele, název provedené akce, datum, čas) 
Původ údajů:   oneGB generuje tyto údaje v případě chyby 
Účel:   zajištění řádného provozu používání 
Přístupové právo: systémoví administrátoři Groz-Beckert KG a výrobce 

Protokolování údaj ů výrobce oneGB  (informace o zařízení: verze operačního systému, 
informace o mobilním zařízení, nastavení operačního systému, typ prohlížeče, jazyk 
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prohlížeče, IP adresa, země a časové pásmo, ve kterém se vaše zařízení nachází, stejně 
jako stránky platformy, které jste si prohlíželi a jak dlouho jste je prohlíželi, a podobné 
identifikátory). Limeade může propojit některé informace o zařízení s vaším účtem Limeade.  

Informace o mobilní aplikaci (data aplikace a metad ata uložená ve vašem za řízení, 
pokud to umož ňuje nastavení vašeho opera čního systému) 
Původ údajů:  oneGB generuje tato data 
Účel:   zajištění správného fungování aplikace, další vývoj aplikace 
Přístupové právo: systémoví administrátoři výrobce 

Protokolování údaj ů výrobce oneGB – informace o  za řízení (model), časové razítko 
Původ údajů:  oneGB generuje tato data 
Účel:   zajištění správného fungování aplikace, další vývoj aplikace 
Přístupové právo: systémoví administrátoři Groz-Beckert KG a výrobce 

 

3.2 Údaje ze sociálních médií (užití se d ěje na základ ě vlastní žádosti) 

Osobní údaje (mj. fotografie, kontaktní e-mail, pra covní pozice, odd ělení, umíst ění, 
telefonní číslo, jazyky, odborné znalosti, dovednosti, další ú daje v rubrice „O mn ě“) 
Původ údajů:  zadání údajů Vámi 
Účel:   poskytování informací 

Přístupové právo: všichni uživatelé oneGB 

Označení „To se mi líbí“ („lajk“) a komentá ře 
Původ údajů:  zadání údajů Vámi 
Účel:   komunikace 
Přístupové právo: všichni uživatelé oneGB 

Označení obsahu chat ů / skupinové chaty 
Původ údajů:  zadání údajů Vámi 
Účel:   komunikace 
Přístupové právo: počáteční a dodatečně přidaní partneři chatu 

 

3.3 Servis (užití se d ěje na základ ě vlastní žádosti)  

Načítání z personálního systému SAP (mj. konto dovolen é, mzdy) 
Původ údajů:  personální systém SAP 
Účel:   poskytování informací 
Přístupové právo: vy jako uživatel oneGB 

Údržba zm ěn v kmenových personálních datech SAP (mj. adresa, bankovní spojení) 
Původ údajů:  zadání údajů vámi  
Účel:   poskytování informací 
Přístupové právo: vy jako uživatel oneGB, personální oddělení 

Podávání žádostí (mj. žádost o dovolenou) 
Původ údajů:  zadání údajů vámi 
Účel:   proces schválení 
Přístupové právo: příslušný vedoucí pracovník 
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Mobilní číslo pro resetování hesla 
Původ údajů:  zadání údajů Vámi 
Účel:   kontrola přístupu 
Přístupové právo: systémoví administrátoři Groz-Beckert KG 
 
Všechna data se uloží na serverech výrobce oneGB. Toto výslovně neplatí pro údaje 
z našeho personálního systému SAP. V tomto případě oneGB přistupuje k SAP pouze jako 
zobrazovací nástroj. 

 

4. Na jakém právním základ ě se Vaše údaje zpracovávají? 

Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně 
osobních údajů (GDPR) a všech dalších příslušných zákonů na základě Vašeho souhlasu 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Zvláštní poznámka k Vaší fotografii: 

Fotografie umožňuje zachycení zvláštních kategorií osobních údajů, jako jsou údaje o 
rasovém původu, náboženství nebo zdraví (např. brýle). Zpracování fotografie z tohoto 
pohledu není součástí účelu aplikace oneGB. Podle GDPR však platí další požadavky, proto 
fotografii zpracováváme konkrétně na základě Vašeho výslovného souhlasu v souladu s čl. 9 
odst. 2 písm. a) GDPR. 

 

5. Jak dlouho se Vaše údaje ukládají? 

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů nebudeme Vaše osobní údaje 
uchovávat déle, než je potřebujeme pro výše uvedené zpracování účelů, nebo pokud 
odvoláte svůj souhlas. 

Pokud již údaje nejsou nutné k plnění účelů, budeme je pravidelně mazat, pokud jejich 
omezené uchování není vyžadováno zákonem. 

Pro další uchovávání mohou existovat následující důvody: 

 musí být dodrženy povinnosti týkající se uchování podle obchodního a daňového 
práva: doby uchovávání, zejména podle ustanovení obchodního zákoníku a 
daňového zákona, jsou až 10 let; 

 získání důkazních prostředků v případě soudních sporů v rámci zákonné promlčecí 
lhůty: promlčecí lhůty v občanském právu mohou být až 15 let, přičemž běžná 
promlčecí doba nastává po třech letech.   
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6. Jste povinni poskytnout své údaje? 

Používání aplikace oneGB je dobrovolné. Bez zpracování Vašich kmenových dat uživatele 
uvedených v bodě 3 a přihlašovacích údajů se však aplikace oneGB nedá používat. 

 

7. Budou Vaše údaje p řeneseny do t řetí země mimo EU? 

Z důvodu výkonu zpracování mohou být Vaše údaje zčásti zpracovávány také v datových 
centrech výrobce mimo EU. Odpovídající úroveň ochrany zaručuje smlouva s výrobcem. 

Uživatelé oneGB mohou mít sídlo ve třetích zemích, pro které neexistuje rozhodnutí EU 
o přiměřenosti. V takových případech mohou být Vaše údaje vystaveny vyššímu riziku. 
Myslete na to, prosím, při poskytování svých údajů. 

8. Jaká práva na ochranu údaj ů můžete jako subjekt údaj ů uplatnit? 

Při zpracování svých osobních údajů máte také určitá práva. Další podrobnosti lze nalézt 
v odpovídajících ustanoveních obecného nařízení o ochraně údajů GDPR (v článcích 15 až 
21). 

Pokud chcete tato práva uplatnit, obraťte se, prosím, na oneGB@groz-beckert.com nebo 
případně na našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů na adrese 
dataprotection.gbcz@groz-beckert.com. 

8.1 Právo na informace a opravu 

Máte právo dostávat od nás informace o tom, které z vašich osobních údajů zpracováváme. 
Pokud tyto informace (již) nesouhlasí, můžete nás požádat o opravu údajů, a pokud nejsou 
úplné, o jejich doplnění. Pokud jsme Vaše údaje předali třetím stranám, budeme o tom 
informovat příslušnou třetí stranu v příslušné právní situaci. 

8.2 Právo na výmaz 

Za následujících okolností můžete požádat o okamžité vymazání svých osobních údajů: 

• pokud Vaše osobní údaje již nejsou požadovány pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány; 

• pokud jste odvolali svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, 
a současně pro zpracování údajů neexistuje žádný jiný právní důvod; 

• pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování údajů; 

• pokud byly Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně; 
• pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány, aby byly dodrženy zákonné povinnosti. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že před smazáním Vašich údajů musíme zkontrolovat, zda 
existuje legitimní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. 
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8.3 Právo na omezení zpracování („právo na blokován í“) 

Z jednoho z následujících důvodů po nás můžete požadovat omezení zpracování Vašich 
osobních údajů: 

• pokud zpochybníte správnost údajů, dokud nebudeme mít příležitost přesvědčit se o 
správnosti údajů; 

• pokud jsou údaje zpracovávány nezákonně, namísto jejich odstranění požadujete ale 
jen omezení používání osobních údajů; 

• pokud osobní údaje pro účely zpracování už nepotřebujeme, ale vy je stále 
potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků; 

• pokud jste vznesli námitku proti zpracování a dosud nebylo rozhodnuto, jestli Vaše 
oprávněné zájmy převažují nad našimi. 

8.4 Právo vznést námitku 

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu. Souhlas, který jste případně udělili 
pro zpracování Vašich údajů, můžete kdykoli odvolat, bez negativních dopadů na Váš 
pracovní poměr do budoucna. Vezměte, prosím, na vědomí, že zrušení nemá žádný vliv na 
zákonnost dosavadního zpracování údajů a že se nevztahuje na takové zpracování údajů, 
pro které existuje zákonný důvod, a které lze tedy zpracovat bez Vašeho souhlasu. 

8.5 Právo na p řenositelnost údaj ů 

Máte právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli ke zpracování, v přenosném a 
strojově čitelném formátu. 

8.6 Právo podat stížnost u dozorového ú řadu (čl. 77 GDPR) 

Snažíme se Vaše dotazy a nároky zpracovat vždy co nejrychleji, abychom odpovídajícím 
způsobem chránili Vaše práva. V závislosti na frekvenci dotazů však může trvat až 30 dní, 
než Vás budeme moci informovat o Vaší žádosti. Pokud to trvá déle, budeme Vás 
neprodleně informovat o důvodech zpoždění a projednáme s Vámi další postup. 

V některých případech Vám nesmíme nebo nemůžeme informace poskytnout. Pokud je to 
právně přípustné, budeme Vás informovat o důvodu odmítnutí poskytnout informace. Pokud 
stále nejste spokojeni s našimi odpověďmi a reakcemi nebo pokud se domníváte, že 
porušujeme příslušné zákony o ochraně údajů, můžete podat stížnost u našeho pověřence 
pro ochranu osobních údajů i u příslušného dozorového úřadu. Odpovědným dozorovým 
úřadem pro Českou republiku je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, 
e-mail:posta@uoou.cz.  
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III. Prohlášení o souhlasu 

Souhlas s používáním aplikace oneGB  

Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ ("Akzeptieren", „Accept“) souhlasím se zpracováním mých 
osobních údajů společností Groz-Beckert KG a společností Groz-Beckert Czech s.r.o., jak je 
popsáno výše, pro použití oneGB. To zahrnuje také zpracování mnou poskytnuté fotografie. 

Tento souhlas zahrnuje možnost přenosu mých osobních údajů do třetí země mimo EU/EHP. 

Souhlas je dobrovolný a není povinnost jej udělit. Udělení souhlasu je však předpokladem 
pro užívání oneGB. Neposkytnutí souhlasu nemá žádné negativní důsledky pro pracovní 
poměr. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Za tímto účelem 
odešlete odvolání na adresu: oneGB@groz-beckert.com. 

Alternativně se můžete obrátit i na koordinátora ochrany údajů ve společnosti Groz-Beckert 
Czech s.r.o. na adrese dataprotection.gbcz@groz-beckert.com 

Kompletní popis Vašich práv na ochranu údajů najdete v prohlášení o ochraně údajů, které si 
můžete kdykoli prohlédnout přes oneGB. 

Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ (“Akzeptieren“, „Accept“) souhlasím také s podmínkami 
použití. 


