Pokyny na ochranu osobných údajov pre zmluvných partnerov skupiny spoločnosti Weishaupt
b) V rámci zhodnotenia záujmov (čl.6 ods. 1f DS-GVO)
Pokiaľ je potrebné, spracúvame Vaše osobné údaje cez
vlastné naplnenie zmluvy na ochránenie oprávnených záujmov nami voči tretím osobám:
– Opatrenia pre reguláciu odbytu a ďalšieho rozvoja
služieb a produktov
– Uplatnenie právnych nárokov a obhajoba pri právnych sporoch
– Opatrenia na zabezpečenie budov a zariadení
– Organizačné priebehy v rámci podnikateľskej skupiny
Max Weishaupt

Ochrana osobných údajov tvorí pre podnik skupiny Weishaupt
dôležitú požiadavku.
S nasledujúcimi informáciami Vám chceme poskytnúť prehľad o
spracovaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a Vaše
práva, vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov (DSGVO). Aké údaje v jednotlivom môžu byť spracované a akým
spôsobom, sa riadi rozhodujúco podľa vyžiadaného, resp.
dohodnutého rozsahu dodávky a výkonov.
Preto sa Vás nebudú dotýkať všetky časti tejto informácie . Kto je
zodpovedný za spracovanie osobných údajov a na koho sa môžete obrátiť?

c) Na základe Vašich súhlasov (čl.6 ods. 1a DS-GVO)
Pokiaľ ste nám vyslovene udelili súhlas na spracovanie
osobných údajov na určitý čas (napr. dotazník, posudok,
pozvánky na podujatia, vyhotovenie a zverejnenie fotografií, reklamné akcie a pod.), je daná zákonnosť tohto
spracovania na základe Vášho súhlasu. Udelený súhlas
môže byť v každom čase s účinnosťou pre budúcnosť
odvolaný. Toto platí aj pre odvolanie Vyhlásení o udelení
súhlasu, ktoré nám boli udelené pred platnosťou DSGVO, teda pred 25. Májom 2018. Odvolanie súhlasu má
účinok pre budúcnosť a nezakladá sa zákonnosti osobných údajov spracovávaných do odvolania.

Zodpovedný je Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen
týmto nazvaný „zodpovedné miesto“
Kontaktné údaje povereného ochranou osobných údajov:
Môžete sa obrátiť na nášho úradníka povereného ochranou
osobných údajov na datenschutbeauftragter@weishaupt.de
alebo poštou na adrese hore uvedenej s poznámkou na obálke k
rukám povereného ochranou osobných údajov.
1.

Aký druh údajov sa spracúva skupinou Weishaupt?
Spracúvame osobné údaje, ktoré získame v rámci obchodného vzťahu od nášho klienta alebo inej osoby. K tomu spracúvame – ak je potrebné pre náš zmluvný výkon – osobné
údaje, ktoré získame z verejne prístupných zdrojov (napr.
tlač alebo internet) a to prístupným spôsobom alebo tie,
ktoré nám oprávnene sprostredkovali naše tretie osoby, naši
zmluvní partneri (napr. hospodárske informácie).
Relevantné osobné údaje sú :
– Krstné meno a priezvisko
– Adresa, E-mail, telefónne číslo a faxové číslo
– Dáta z legitimácií (napr. z občianskeho preukazu)
– Údaje o účte, pokiaľ sú potrebné (napr. pri elektronickom
bankovom inkase)

Odvolanie môžete kedykoľvek zaslať na E-mailovú adresu: datenschutbeauftragter@weishaupt.de
d) Na základe zákonných povinností
(čl.6 ods. 1c DS-GVO)
(Napr. preverenie európskych sankčných listín v rámci
kontrolného preverenia exportu)
3.

Kto dostane Vaše údaje?
V rámci podniku dostanú prístup ku Vašim údajom tie
miesta, ktoré ich potrebujú na splnenie našich zmluvných a
zákonných povinností. Takisto nami nasadení poskytovatelia
služieb obdržia za týmto účelom údaje. To môžu byť okrem
iného podniky z nasledujúcich odvetví: IT služieb, logistiky,
tlačiarenských služieb, telekomunikácií, poradenstva, banky,
poisťovne, daňoví poradcovia a úrady.
Ak dostanú tretie osoby prístup k Vašim osobným údajom,
uskutoční Weishaupt technické a organizačné opatrenia,
ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, že Vaše údaje
budú spracované len v rozsahu, ako je ich spracovanie potrebné. Informácie o klientoch smú byť v princípe odovzdané
ďalej len vtedy, keď to klient vyslovene povolí, alebo ak je to
potrebné pre naplnenie výkonov, podľa zmluvy. Ako globálny
podnik, môžu byť spracované údaje, ktoré zaznamenáme, v
celom svetovom koncerne firmy Weishaupt, pokiaľ tu existuje oprávnený záujem skupiny Weishaupt podľa čl.6 ods.
1f DS-GVO.

4.

Poskytnú sa údaje do tretej krajiny?
Poskytnutie údajov na miesta v štátoch mimo Európsku úniu
(tzv. tretie štáty) nastane ak:
– Je to potrebné pre vykonanie Vašich zákaziek (napr. platobné príkazy)
– Ak zákonne je predpísané (napr. daňovo-právne povinnosti hlásení)
– Ak ste nám udelili súhlas

Okrem toho sa spracovávajú informácie, ktoré sú potrebné
na naplnenie zmluvy s Vami.
2.

Čo je účelom a na akom právnom základe nasleduje
spracovanie údajov.
Spracovávame údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia
EU o ochrane osobných údajov (DS-GVO).
a) Na naplnenie zmluvných povinností podľa čl.6 ods.1b
DS-GVO
Účely spracovania údajov sa riadia v prvom rade podľa
konkrétneho produktu, resp. podľa konkrétneho výkonu
služby. Zisťovanie Vašich údajov nasleduje podľa dôležitosti z nasledujúcich dôvodov:
– Na naplnenie našich zmluvných povinností
– Na vykonanie predzmluvných povinností
– Na naplnenie našich zákonných povinností (napr. preverenie EU sankčných listín)
– Aby sme Vás mohli identifikovať ako zákazníka
– Pre vystavenie faktúry a pod., na upomienky pri omeškanej platbe
– Pre uplatnenie príp. nárokov voči Vám

Pokiaľ budú údaje sprostredkované do tretích štátov, dbáme
my alebo nami poverený zodpovedný spracovateľ zákazky na
to, aby boli zabezpečené v tejto súvislosti platné podmienky
čl.44 DS-GVO, aby nebola podcenená úroveň ochrany fyzických osôb, zakotvená v DS-GVO.
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5.

6.

Ako dlhú zostanú uložené Vaše údaje?
Vaše údaje spracúvame a ukladáme tak dlho, pokiaľ si to vyžaduje naplnenie zmluvných a zákonných povinností alebo
pokiaľ zákonom dané lehoty uchovania určujú ukladanie
údajov. Pritom dbáme na to, že náš obchodný vzťah je záväzkový vzťah, ktorý je rokmi založený.
Vaše práva ako dotknutej osoby
Každá dotknutá osoba má pravo na informáciu podľa čl. 15
DS-GVO, právo na opravu podľa článku 16 DS-GVO. Môžete požadovať opravu uložených, nesprávnych alebo nekompletných osobných údajov.
Máte nárok na zmazanie podľa čl.17 DS-GVO. Môžete požadovať zmazanie u nás uložených osobných údajov, pokiaľ
ich spracovanie nie je potrebné pre vykonanie práv na vyjadrenie slobodnej mienky a informácie, na naplnenie právneho záväzku z dôvodov verejného záujmu alebo uplatnenia.
Vykonanie obhajoby právnych nárokov je potrebné.

8.

Kontakt:
Pre podnety a sťažnosti ohľadom spracovania Vašich osobných údajov Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho
poverenca na ochranu osobných údajov:
Poverenec na ochranu osobných údajov
Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen
alebo E-mail: datenschutbeauftragter@weishaupt.de

Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
podľa čl. 18 DS-GVO. Obmedzenie spracovania Vašich
osobných údajov môžete požadovať, pokiaľ je Vami popretá
správnosť údajov, pokiaľ je nezákonné spracovanie údajov,
ale Vy odmietate ich zmazanie.
Máte právo na odporovanie z článku 21 DS-GVO.
Máte právo na prenos údajov z článku 20 DS-GVO. Môžete
požadovať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám
poskytli, odovzdali v štruktúrovanom formáte.
Pri práve na podanie informácie a pri práve na zmazanie platia obmedzenia DS-GVO (Základného nariadenia o ochrane
osobných údajov)
Z tohto vyplývajúc existuje právo sťažnosti na príslušnom
úrade na ochranu osobných údajov (čl.77 DS-GVO). Môžete sa sťažovať aj na úrade vykonávajúcom dohľad, napr. ak
ste názoru, že my spracúvame Vami poskytnuté údaje nevhodným spôsobom. Príslušný dozorujúci úrad je:
Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07
Bratislava
Miesto kontaktu:
Weishaupt spol. s r.o., Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen
E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
7.

Existuje povinnosť na sprístupnenie údajov?
V rámci obchodného vzťahu musia byť poskytnuté tie
osobné údaje, ktoré sú potrebné na prijatie, vykonanie a
ukončenie obchodného vzťahu a na naplnenie s ním spojených zmluvných povinností, alebo na ktorých zistenie sme
povinní zo zákona. Bez týchto údajov nie sme v stave uzavrieť s Vami zmluvu, túto naplniť a ukončiť.
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