Informácie týkajúce 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 údajov a koho môžem kontaktovať?
Prevádzkovateľ údajov je:
spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČO: 35814497
obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 24344/B
tel. + 421 249 105 411
email: zapa@zapa.sk
Na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) materskej spoločnosti Dyckerhoff GmbH
sa môžete obrátiť na adrese:
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden, Nemecko
E-mail: Protection.Data@Dyckerhoff.com

2.

Aké údaje o vás spracúvame?
Spracúvame osobné údaje, ktoré dostávame počas priebehu a rozvíjania našich
obchodných vzťahov, alebo tie, ktoré sú potrebné na splnenie našich záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Patria sem napríklad hlavné údaje, kontaktné údaje,
organizačné údaje, zmluvné údaje, údaje o fakturácii a akékoľvek zaznamenané údaje,
ktoré dostávame priamo od vás alebo zo zdrojov, ktoré sú verejne dostupné, ako aj
z informačných databáz a od úverových agentúr.
Okrem toho spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne, napríklad dátum
narodenia.

3.

Aký je právny základ a aké sú ciele spracovania vašich údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so všeobecným nariadením o ochrane
údajoch (GDPR), slovenskými právnymi predpismi o ochrane údajov a všetkými
ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Spracúvanie sa vykonáva:
a. na dodržanie zmluvných záväzkov (článok 6 odsek 1 b nariadenia GDPR)
Osobné údaje sa spracúvajú na vykonávanie príslušných zmluvných vzťahov a
súvisiacich zmluvných záväzkov (napríklad doručenie, fakturácia, zabezpečenie
kvality atď.).
b. po zvážení záujmov (článok 6 odsek 1 f nariadenia GDPR)
V prípade potreby spracúvame vaše údaje nad rámec potrebný na splnenie našich
zmluvných povinností, aby sme chránili naše legitímne záujmy a záujmy tretích strán.

Príklady:
- video monitorovanie na ochranu vlastníckych práv a bezpečnosti práce a
zabezpečenie kvality,
- opatrenia na zabezpečenie IT bezpečnosti a ochranu osobných údajov.
c. na základe súhlasu (článok 6 odsek 1 a nariadenia GDPR)
Za predpokladu, že ste súhlasili s tým, že môžeme spracúvať vaše osobné údaje na
konkrétne účely (napríklad identifikačné údaje, informácie o zákazníkoch),
spracovanie sa považuje za oprávnené na základe vášho súhlasu. Každý daný
súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracovania údajov až do odvolania súhlasu.
d. na základe zákonných požiadaviek (článok 6 odsek 1 c nariadenia GDPR)
Zahŕňa to aj plnenie zákonných povinností podávať správy podľa slovenského
daňového zákonníka a v rámci zákonných povinností uchovávania záznamov.
4.

Kto dostane vaše osobné údaje?
Prístup k vašim údajom poskytujeme na splnenie našich zmluvných a zákonných
povinností iba úradom, ktoré o to požiadajú.
Pokiaľ ide o zasielanie vašich osobných údajov príjemcom mimo našej spoločnosti,
príslušné subjekty dostanú údaje, ak to vyžadujú zmluvné alebo zákonné ustanovenia
(napríklad účtovníci, audítori).
Okrem toho využívame pomoc poskytovateľov služieb známych ako „sprostredkovatelia
údajov“ v závislosti od situácie a v každom prípade na základe príslušných zmlúv. To
môže zahŕňať aj spoločnosti skupiny.

5.

Sú vaše údaje prenášané do akejkoľvek tretej krajiny?
Žiadne osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín.
Ak však v budúcnosti pošleme osobné údaje pobočkám v krajinách mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP), urobíme to iba za predpokladu, že tretia krajina má
vhodnú úroveň ochrany údajov potvrdenú Európskou komisiou alebo poskytla iné
vhodné záruky ochrany údajov (napr. zmluva so štandardnými zmluvnými doložkami
Európskej komisie).

6.

Ako dlho budú vaše údaje uložené?
Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie
zmluvných a zákonných povinností (najmä v súlade s obchodnými a daňovými
zákonnými predpismi). V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že doba uchovávania
sa líši podľa účelu spracovania údajov. Ak sa údaje už nevyžadujú na splnenie
zmluvných alebo zákonných povinností, sú pravidelne vymazávané alebo
anonymizované.

7.

Aké sú vaše práva na ochranu údajov?
Každá dotknutá osoba má právo na informácie podľa článku 15 nariadenia GDPR, právo
na opravu podľa článku 16 nariadenia GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17

nariadenia GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 nariadenia
GDPR, právo na námietku podľa článku 21 nariadenia GDPR a práva na prenos údajov
podľa článku 20 nariadenia GDPR.
Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.
Môžete sa tiež kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu.
Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám
poskytli. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu má iba budúci účinok. Akékoľvek
spracovanie, ku ktorému dôjde pred odvolaním súhlasu, nie je odvolaním ovplyvnené.
8.

Ste povinný poskytnúť vaše osobné údaje?
V rámci zmluvného vzťahu musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na
zaznamenávanie a plnenie zmluvy a plnenie zmluvných záväzkov, ktoré sú s ňou
spojené, alebo ktoré sme zo zákona povinní získavať. Bez týchto údajov spravidla
nebudeme schopní s vami uzatvoriť zmluvu.

