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Collection and use of personal data of 
customers, suppliers and other 
contractors. 

We would like to draw your attention to the 
fact that we will collect and use the personal 
data that you provide to us as this is necessary 
to conclude and execute any agreement with 
you. This applies both to our (potential) 
customers and to parties with whom we 

purchase goods and / or services.  
 

If you are a (potential) customer of us, we use 
your data to send you a quotation, to 
determine to which specifications or wishes a 
specific item or service has to comply, to 
deliver goods or to carry out work for you, 

provide invoices and communicate with you 
smoothly and efficiently about the 
implementation aspects of the agreement. 
 
If you are an applicant, we use your 
information to communicate with you about 
the course of the application procedure, the 

assessment of your suitability for a position 
that is or may be vacant and the possible 
settlement of the expenses you have 

incurred. 
 
Visual material (photo / video) is personal 

data. KOKS has cameras in and around the 
building mounted in Alkmaar, upon entry is 
made by means of stickers. The use of 
photographs may be necessary to achieve the 
business objectives. For example, objects are 
photographed with customers and 
employees, and photographs of employees 

are used to fill the group's website. Photos of 
employees can also be placed on LinkedIn. 
You are not obliged to provide us with your 
personal data. If you provide us with lack or 

insufficient personal data, then it is possible 
that we cannot perform the mentioned 
activities. 

 
Transfer to third parties 
In connection with the implementation of a 
possible agreement with you, it is possible that 
we must provide your personal data to parties 
who supply parts, materials and products to us 

or carry out work on our instructions. We also 
use external server space for the storage of 
(parts of) our sales and purchasing 
administration, which includes your personal 
data. Your personal data is therefore provided 
to our server room provider. Because we use 

a newsletter mailing service, your personal 

data are finally passed on to the provider of 
this service. 
 

Shromažďování a používání osobních 
údajů zákazníků, dodavatelů a dalších 
dodavatelů. 

Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že 
shromažďujeme a používáme osobní údaje, 
které nám poskytnete, protože je to nezbytné 
pro uzavření a provedení jakékoliv dohody s 
Vámi. To platí jak pro naše (potenciální) 
zákazníky, tak pro dodavatele, od nichž 

nakupujeme zboží a / nebo služby. 
 

Pokud jste (potenciálním) zákazníkem naší 
společnosti, používáme Vaše údaje k zaslání 
nabídky, k určení jakou specifikaci či přání 
poptávané položky nebo služby musí splňovat, 
k dodání zboží nebo vykonávání práce pro vás, 

k poskytnutí faktur a k hladké a efektivní 
komunikaci o implementačních aspektech 
dohody. 
 
Pokud jste žadatelem o práci, tak používáme 
Vaše údaje, abychom s Vámi komunikovali o 
průběhu výběrového řízení, o posouzení Vaší 

vhodnosti na pozici, která je nebo může být 
obsazovaná a k případnému vypořádání 
výdajů, které jste vynaložili. 

 
 
Obrazový materiál (fotografie / video) jsou 

taktéž osobní údaje. Použití fotografií může 
být nezbytné k dosažení obchodních cílů. 
Například objekty jsou fotografovány se 
zákazníky a zaměstnanci a fotografie 
zaměstnanců jsou použity na webových 
stránkách skupiny. Fotografie zaměstnanců 
mohou být také umístěny na LinkedIn. 

Nemáte povinnost poskytnout nám Vaše 
osobní údaje. Pokud nám poskytnete 
nedostatečné či chybné osobní údaje, pak je 
možné, že výše uvedené činnosti nebudeme 

schopni provádět. 
 
 

 
Převedení na třetí strany 
V souvislosti s realizací případné dohody s 
Vámi je možné, že musíme poskytnout Vaše 
osobní údaje stranám, které nám dodávají 
díly, materiály a výrobky nebo provádějí práci 

na základě našich pokynů. Využíváme také 
externí serverový prostor pro ukládání (částí) 
naší správy prodeje a nákupu, která mohou 
zahrnovat Vaše osobní údaje. Vaše osobní 
údaje jsou proto poskytovány našemu 
poskytovateli serverového úložiště. Protože 

používáme službu zasílání novinek, Vaše 

osobní údaje mohou být předávány 
poskytovateli této služby. 
 



Direct marketing  

If you have given us permission to do so, we 
will store and use the personal data you have 
provided in order to inform you personally in 
the future by e-mail about our existing and 
new products and services and to make an 
offer for this. Every time we send you an 
advertising mail, you have the opportunity to 

use opt out functionality. See the unsubscribe 
link at the bottom of each mailing. 
 
Retention period personal data 
If we have registered your personal data, we 
will retain your personal data linked to the 

national law applicable in the country where 
the data is processed. After this period we will 

delete your personal data. 
 
Your rights 
You have the right to ask us to view your own 
personal data. If there is reason to do so, you 

can also request us to supplement your 
personal details or to change inaccuracies. You 
also have the right to request that you delete 
your personal data or limit the use of your 
personal data. You can also object to the 
collection and use of your data or file a 
complaint with the National Protection 

Authority. Finally, you can request us to obtain 
your personal data or transfer that data to 
another person. In order to exercise your 

rights, you can contact our company privacy 
person at Diamantweg 1, 1812RC, Alkmaar, 
072 5406699 and privacy@koks.com). You 

can also contact us with questions or for more 
information about the collection and use of 
your personal data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímý marketing 

Pokud jste nám udělili souhlas, uložíme a 
použijeme Vaše osobní údaje, které jste nám 
poskytli, abychom Vás v budoucnu informovali 
e-mailem o našich stávajících i nových 
produktech a službách a mohli Vám předložit 
nabídku. Pokaždé, když Vám pošleme 
reklamní poštu, máte možnost využít funkci 

odhlášení. Podívejte se na odkaz odhlásit 
odběr v dolní části každého mailingu. 

 
Doba uchovávání osobních údajů 
Pokud jsme zaregistrovali Vaše osobní údaje, 
uchováme je dle národních právních předpisů 

platných v zemi, kde jsou data zpracovávána. 

Po uplynutí této doby budou Vaše osobní 
údaje vymazány 
 
Vaše práva 
Máte právo nás požádat o zobrazení Vašich 

osobních údajů. Pokud je k tomu důvod, 
můžete také požádat o doplnění Vašich 
osobních údajů nebo o jejich změnu. Máte 
také právo požadovat odstranění nebo 
omezení používání Vašich osobních údajů. 
Můžete také vznést námitky proti 
shromažďování a používání údajů nebo podat 

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Také můžete požádat o získání Vašich 
osobních údajů nebo o převedení těchto 

údajů na jinou osobu. Pro uplatnění svých 
práv ve všech zemích (kromě České 
republiky) se můžete obrátit na kontaktní 
osobu na adrese Diamantweg 1, 1812RC, 

Alkmaar, 072 5406699 a privacy@koks.com. 
Pro Českou republiku použijte kontakt na 
adrese Podolí 473, Podolí 627 00, 
eurom@eurom.cz. Můžete nás také 
kontaktovat s otázkami nebo pro získání více 
informací o shromažďování a používání 

Vašich osobních údajů. 

 


