Informácia týkajúca sa spracovania a ochrany
osobných údajov pre zamestnancov
obchodných partnerov, zákazníkov a dodávateľov
spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o.
1. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov a na koho sa môžem
obrátiť?
Správcom údajov je :
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČO : 3581447
Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka číslo : 24344/B
Tel : +421 02 491 054 11
e-mail : zapa@zapa.sk
Poverenca pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) materskú
spoločnosť Dyckerhoff GmbH môžete kontaktovať na adrese :

Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden, Nemecko
e-mail : Protection.Data@Dyckerhoff.com
2. Aké údaje o Vás spracovávame a za akým účelom?
Spracovávame osobné údaje, ktoré obdržíme v priebehu doby trvania našich
obchodných vzťahov, alebo ktoré sú potrebné pre splnenie našich záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Patria sem napríklad základné údaje, kontaktné
údaje, organizačné údaje, údaje o zmluvách, údaje o fakturácii a všetky
zaznamenané údaje, ktoré obdržíme priamo od vás, alebo zo zdrojov, ktoré sú
verejne dostupné, ako aj z informačných databází a od úverových agentúr.
Okrem toho spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete
dátum narodenia.

dobrovoľne, napríklad

3. Aký je právny základ a účel spracovania vašich údajov ?
Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecným nariadením o ochrane
osobných údajov (GDPR), právnymi predpismi o ochrane osobných údajov
a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Spracovanie prevádzame :
a) aby sme dodržali zmluvné záväzky (čl.6 odst.1 b GDPR)
Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie príslušných zmluvných
vzťahov a plnenia súvisiacich zmluvných záväzkov (napr. doručenie,
fakturácia, zaistenie kvality a pod.)

b) pre účely oprávneného záujmu (čl.6 odst. 1 f GDPR)
V prípade potreby spracovávame vaše údaje v rozsahu nevyhnutnom pre
splnenie našich zmluvných povinností, za účelom ochrany našich
oprávnených záujmov, alebo oprávnených záujmov tretích strán.
Príklady :
- monitorovanie pomocou kamerových systémov na ochranu vlastníckych
práv, bezpečnosti práce a zaistenie kvality
- opatrenia zaisťujúce bezpečnosť IT a súlad s predpismi o ochrane
osobných údajov
c) na základe súhlasu (čl.6 odst. 1 a GDPR)
Za predpokladu, že ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov pre
konkrétne účely (napr. overenie totožnosti, informácie o zákazníkoch) je
spracovanie považované za zákonné na základe vášho súhlasu. Akýkoľvek
poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracovania údajov do okamžiku odvolania súhlasu.
d) Na základe právnych požiadaviek (čl.6 odst. 1 c GDPR)
Toto zahrňuje napríklad aj plnenie zákonných povinností podávať správy
podľa právnych predpisov a v rozsahu zákonných povinností uchovávať
záznamy.
4. Kto obdrží vaše osobné údaje ?
V rámci našej spoločnosti je prístup k vašim údajom poskytovaný iba tým
zamestnancom, ktorí ho potrebujú z dôvodu plnenia našich zmluvných a zákonných
povinností.
Čo sa týka odovzdávania vašich osobných údajov príjemcom mimo našu spoločnosť,
vaše údaje obdržia iné orgány, ak to vyžadujú zmluvné alebo zákonné ustanovenia
(napr. účtovníci, audítori)
Okrem toho využívame pomoc poskytovateľov služieb, ktorí sú označovaní ako
„spracovatelia údajov“ a to v závislosti na situácii a vo všetkých prípadoch na základe
riadnych dohôd. To môže zahŕňať i spoločnosti v skupine.
5. Budú Vaše osobné údaje odovzdávané do tretích krajín ?
Žiadne osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.
Pokiaľ v budúcnosti osobné údaje odovzdáme kanceláriám v krajinách mimo
Európsky hospodársky priestor (EHP), urobíme to iba za predpokladu, že tieto krajiny
majú zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov potvrdenú Komisiou EÚ, alebo že je
v nich ochrana údajov zaručená iným vhodným spôsobom (napr. zhoda so
štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie).

6. Ako dlho budú vaše údaje uchovávané ?
Spracovávame a uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je treba pre splnenie
našich zmluvných a zákonných povinností (predovšetkým ak sa týka dodržania
obchodného práva a daňovej legislatívy). Tu je nutné poznamenať, že doba počas
ktorej budú údaje uchovávané sa líši podľa účelu ich spracovania. Údaje, ktoré už
ďalej nie sú potrebné pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností sú
pravidelne vymazávané, alebo anonymizované.

7.Aké sú vaše práva na ochranu údajov ?
Každý subjekt údajov má právo na informácie podľa článku 15 GDPR, právo na
opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo
na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR, právo na námietku podľa článku
21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu, alebo sa kedykoľvek
obrátiť na vyššie uvedeného poverenca pre ochranu údajov.
Môžete kedykoľvek zrušiť súhlasy, ktoré ste nám udelili pre spracovanie osobných
údajov. Majte prosím na pamäti , že odvolanie súhlasu je účinné iba do budúcna.
Akékoľvek spracovanie , ktoré sa vykoná pred odvolaním súhlasu nebude
ovplyvnené.
8. Ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje ?
V rámci zmluvného vzťahu musíte poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú nutné pre
zaznamenanie a vykonanie zmluvy a plnenia súvisiace zo zmluvných záväzkov, alebo
tie údaje, ktoré sme zo zákona povinný zhromažďovať. Bez týchto údajov spravidla
nebudeme môcť s vami uzatvoriť zmluvu.

