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Informácia o spracovaní osobných údajov dodávateľov tovarov a služieb 

(Dodávatelia a Objednávatelia)  

 

Úvodné informácie  

Spoločnosť Niersberger Slovakia, s.r.o., IČO: 36 390 071, so sídlom Bytčická cesta 82, Žilina 010 01 
spracováva osobné údaje dodávateľov a objednávateľov tovarov a služieb, ktorí sú fyzickými osobami (ďalej 
len „Dodávatelia“ alebo „Objednávatelia“), na základe a v súlade s dotknutými právnymi predpismi, najmä 
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“), Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a to za stanovenými účelmi, ako i spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú 
príslušnému právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia a zákonu o ochrane osobných údajov. 

Táto informácia o spracovaní osobných údajov  dodávateľov tovarov a služieb obsahuje jednak 
transparentnú informáciu v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach 
dotknutých osôb v zmysle ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia. 

Správca osobných údajov  

Spoločnosť Niersberger Slovakia, s.r.o., IČO: 36 390 071, so sídlom Bytčická cesta 82, Žilina 010 01 
vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Dodávateľov v právnom postavení prevádzkovateľa osobných 
údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“).    

Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov Dodávateľov a iných skupín 
dotknutých osôb a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia na zabezpečenie a 
ochranu spracovávaných osobných údajov, ktoré sú upravené v Smernici o spracovaní a ochrane osobných 
údajov v spoločnosti Niersberger Slovakia, s.r.o. (Ďalej len "Smernica"). 
 
Dodávatelia majú právo sa na spoločnosť Niersberger Slovakia, s.r.o. ako Prevádzkovateľa obracať so 
všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať u Prevádzkovateľa 
svoje práva dotknutých osôb, a to: 
 

 písomne formou listu/ oznámenia na adresu sídla Prevádzkovateľa;  

 elektronicky na e-mailovou adresu: slovakia@niersberger.sk; 

 telefonicky na tel. čísle: +421 41 723 50 00 ; 

 osobne v sídle Prevádzkovateľa.   

 

Sprostredkovatelia osobných údajov 

Prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom Dodávateľov ani Odberateľov zmluvne nepoveril na ďalšie 
spracovanie osobných údajov žiadny iný subjekt (sprostredkovateľa). 

Súpis a rozsah spracovávaných osobných údajov 

Osobné údaje dodávateľov a klientov sú vedené a spracované v nasledujúcom rozsahu: 

 meno a priezvisko, príp. obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo 
účtu 

Účely spracovania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracováva vybrané osobné údaje Dodávateľov za nasledujúcimi účelmi: 

- plnenie obchodnej zmluvy / rokovania o obchodnej zmluve / ponuky možnej spolupráce; 

- plnenie povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov.  
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Právne tituly spracovanie osobných údajov 
 
Právnym titulom na spracovanie osobných údajov Dodávateľov v zmysle článku 6 Nariadenia vo vzťahu na 
uvedené účely spracovania sú: 

- plnenie zmluvy; 
- oprávnené záujmy prevádzkovateľa; 
- plnenie právnych povinností prevádzkovateľa. 

Právne predpisy: 
- zákon č. 595/2006 Z.z. o dani z príjmov  
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  
-  

Spôsoby a prostriedky spracovania osobných údajov 

Osobné údaje Dodávateľov sú zo strany Prevádzkovateľa spracovávané týmito spôsobmi a prostriedkami: 

- automatizované spracovanie v ERP systému - adresné a identifikačné údaje dodávateľov; 

- manuálne spracovanie v listinnej podobe - obchodné zmluvy (vrátane objednávok / potvrdenia 
objednávok), dodacie listy, daňové doklady, odovzdávacie protokoly. 

Doba uloženia osobných údajov 

Doba uloženia, resp. spracovanie osobných údajov Dodávateľov zo strany Prevádzkovateľa je nasledovná: 

 po dobu trvania zmluvného vzťahu; 

 po dobu povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov. 
 

Práva dotknutých osôb 

Dodávatelia ako dotknuté osoby majú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia 
nasledujúce právo: 

 právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať po Prevádzkovateľovi  informáciu o 
spracovaní  svojich osobných údajov; 

 právo na opravu osobných údajov, ak sú údaje vedené nepresne; 

 právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý"); 

 právo odvolať udelený súhlas so spracovaním; 

 právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov; 

 právo na prenosnosť údajov. 

 

Máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu 
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 
(Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov). 
 
Ak podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné 
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo 
pokiaľ spracúvanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ je 
oprávnený záujem Prevádzkovateľa právnym základom pre realizáciu priameho marketingu a voči takémuto 
spracúvaniu podáte námietku, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje za týmto účelom spracúvať. 
 
Popritom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na ochranu 
osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, email: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220. 


