PODMÍNKY PRODEJE CHLADIV
OD 1. 1. 2015 / auto_0411 / podmínky

Dovolujeme si Vás upozornit na důležitou změnu, která se týká prodeje chladiv v nadcházejícím roce. 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, které
mimo jiné reguluje i způsob obchodování s chladivy. Podle čl.
6 odst. 4 tohoto Nařízení, má prodávající povinnost
vést záznamy o odpovědných osobách za nákup chladiv, dodaných množstvích a jejich použití.
Od 1. 1. 2015 již tedy nemůžeme prodávat chladivo R134a, obj.č.
NB6S006402 do firem, kde nebude alespoň jeden pracovník, který
vlastní platné osvědčení, které ho opravňuje k zacházení s tzv. F-plyny.
Pokud toto osvědčení nemáte, velice rádi Vám pomůžeme tento nedostatek odstranit a vyškolit požadovaný
počet mechaniků na základě uděleného Atestačního
subjektu, který vlastníme již od roku 2011 a k dnešnímu
dni jsme vyškolili více než 1300 žadatelů.
Neváhejte a prověřte, zdali máte tuto legislativní
povinnost v pořádku. Termín a místo školení musí být
v souladu se zákonem č. 73/2012 sb. nahlášen vždy 30
dní dopředu. Dříve nelze školení uskutečnit.

OBSAH ŠKOLENÍ:
•
•

•
•
•
•
•

základní znalosti o fungování klimatizačních systémů motorových vozidel
základní znalosti o vlastnostech a používání F-Plynů jako chladiv a dopad emisí těchto plynů na životní prostředí základní
znalosti o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 517/2014
a směrnice 2006/40/ES
znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných
skleníkových plynů
zacházení s lahví pro chladivo
obsluha regeneračního zařízení
detekce úniku chladiva
diagnostika závad klimatizace motorových vozidel podle teploty
a tlaku

OBECNÉ INFORMACE:
•
•
•

•
•

délka školení 8 hodin
školení má část teoretickou, praktickou a je zakončeno
písemnou zkouškou
po úspěšném absolvování školení obdrží účastník osvědčení,
které ho opravňuje k zacházení s tzv. „F-PLYNY“ a opravám
klimatizací některých motorových vozidel
osvědčení platí ve všech členských státech EU
osvědčení je výhodou při hledání pracovního uplatnění
v autoopravárenství

PSČ:

Číslo telefonu

údajů účastníků školení.

Nedílnou přílohou této Závazné přihlášky je Informace o zpracování osobních

Datum:

razítko a podpis přihlášeného nebo vysílající organizace

Číslo telefonu:

Zákaznické číslo:

Email:

DIČ:

PSČ:

IČ:

Adresa:

Název:

Adresa vysílající organizace (obchodní jméno plátce pro vystavení daňových
dokladů, IČ, DIČ) název, PSČ:

Bydliště

Email:

Místo:
Jméno a příjmení
účastníka:
Datum narození:

Termín:

Školení F-plyny dle zákona č. 73/2012 sb.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Školení organizačně zajišťuje :
Würth, spol. s r.o., č.p. 137, 293 01 Nepřevázka
IČO: 48036021, DIČ: CZ48036021, zapsáno v OR dne 25. listopadu 1992,
http://www.wuerth.cz

Na hromadná školení, která připravujeme ve vlastním školicím středisku v Jihlavě, budou na našich
webových stránkách v sekci PRODUKTY – WOW servis klimatizací vyhlášeny termíny školení.
V okamžiku naplnění hromadného kurzu (nejpozději 5 dnů před konáním) Vám bude závazně účast
potvrzena a bude Vám zaslána pozvánka s programem na uvedený email.
V případě, že školení nebude kapacitně naplněno nejméně z 70% (minimální počet účastníků školení
je 20), bude Vám nabídnut jiný termín, stejně tak v okamžiku, kdy bude školení již kapacitně obsazeno.

Organizační pokyny:
• řádně vyplněnou přihlášku (y), zašlete na jozef.lukac@wuerth.cz
• do 14-ti dnů budete informováni o termínu školení na uvedený e-mail kontakt v přihlášce
• případné bližší informace Vám poskytne Jozef Lukáč – Mobil: +420 604 212 223

Poplatek bude uhrazen převodem nebo v hotovosti v závislosti na předem dohodnutých platebníchpodmínkách, které budou nedílnou součástí písemné objednávky.

Účastnický poplatek (za 1 osobu):
Objednací číslo školení: 0996190011
a) cena za školení v našem školícím centru v Jihlavě
2.500,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 3.025,00,- Kč
b) cena za školení v našem školícím centru v Jihlavě pro vlastníky plničky klimatizací
Würth
2.250,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 2.722,50,- Kč
c) cena při nákupu plničky klimatizací Würth a zaškolení v místě provozovny
1.875,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 2.268,70,- Kč
d) individuální cena školení v provozovně zákazníka (min. 2 účastníci)
cena bude stanovena dle platného ceníku

• školení se schválenou náplní MŽP je určeno pouze pro přihlášené účastníky
• školení má část teoretickou, praktickou a je zakončeno písemnou zkouškou
• po úspěšně absolvovaném školení obdrží účastník osvědčení
pro zacházení s F-PLYNY
• začátek školení je v 8.30 a konec téhož dne v 16.30

ŠKOLENÍ F-PLYNY DLE ZÁKONA č. 73/2012 sb.

Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává vybrané osobní údaje Účastníků školení za následujícími účely:
plnění povinností Správce vyplývající ze Zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech;
ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – účast na školení v sídle/
provozovně Správce).
Právní tituly zpracování osobních údajů
Právními tituly ke zpracování osobních údajů Účastníků školení ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora
uvedeným účelům zpracování jsou: plnění právních povinností správce; oprávněné zájmy správce.

Předávání údajů Ministerstvu životního prostředí
Správce je povinen podle § 9 Zákona č. 73/2012 Sb. zasílat Ministerstvu životního prostředí seznam Účastníků
školení, kteří získali Osvědčení o školení.

Správce osobních údajů
Společnost Würth, spol. s.r.o., se sídlem č.p. 137, 293 01 Nepřevázka, IČO: 480 36 021, vystupuje ve vztahu k
osobním údajům Účastníků školení v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Účastníků školení a jiných skupin subjektů údajů a
v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných
osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Würth,
spol. s.r.o. (dále jen „Směrnice“).
Účastníci školení mají právo se na společnost Würth, spol. s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:
písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro osobní údaje;
elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: gdpr@wuerth.cz;
telefonicky na tel. čísle: 326345118.
Zpracovatelé osobních údajů. Správce ve vztahu k osobním údajům Účastníků školení smluvně pověřil k dalšímu
zpracování osobních údajů zpracovatele:

Tato Informace o zpracování osobních údajů Účastníků školení obsahuje jednak transparentní informace ve
smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení
článků 15 až 22 Nařízení.

Úvodní informace
Společnost Würth, spol. s.r.o. jako tzv. atestační subjekt zpracovává osobní údaje fyzických osob – účastníků
povinných školení podle Zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech, kterým vydává Osvědčení o školení, tzv. F-plyny (dále jen „Účastníci školení“), na
základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména 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
také jen „Nařízení“) a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají
příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Informace o zpracování osobních údajů účastníků povinných školení
podle zákona č. 73/2012 Sb., tzv. F-plyny
(Účastníci školení)

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Práva subjektů údajů
Účastníci školení jako subjekty údajů mají ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:
právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně; právo na výmaz osobních údajů; právo na
omezení zpracování osobních údajů; právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).
Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Doba zpracování osobních údajů
Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Účastníků školení ze strany Správce je následující:
po dobu trvání povinností vyplývajících ze Zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o
fluorovaných skleníkových plynech: 5 let;
po dobu sedmi (7) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu.

Rozsah zpracování osobních údajů
Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Účastníků školení:
jméno a příjmení Účastníka školení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o vysílající organizaci;
obrazové záznamy z kamerového systému.

Kamerové systémy
Kamerové systémy společnosti Würth, spol. s r.o. jsou provozovány ve všech objektech provozoven společnosti, a to
jako systémy vybavené funkcí: obrazového záznamu.
Kamerové systémy jsou vždy tvořeny soustavou kamer, které jsou vhodně umístěny ke kontrole a monitoringu následujících prostor: vstup/ vjezd do provozovny a dále pak skladové prostory.
Kamerové systémy jsou provozovány za následujících podmínek: účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnost
osob; právní titul: oprávněné zájmy správce; bez souhlasu subjektů údajů;
subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé a Účastníci školení (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách provozoven (návštěvy); kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy;
místo uložení záznamů: přímo v jednotlivých provozovnách;
doba zpracování/ uchovávání záznamů: sedm (7) dnů ode dne pořízení záznamu;
technické zabezpečení a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány,
omezení přístupových oprávnění.
Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak
piktogram a dále krátký informační text.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů
Osobní údaje Účastníků školení jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:
Kamerový systém; manuální zpracování
v listinné podobě: Závazné přihlášky ke školení; seznamy účastníků školení.

