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Informácia pre dotknuté osoby – kontaktné osoby partnerov a koncových zákazníkov partnerov
o spracúvaní osobných údajov
Pokiaľ ste kontaktnou osobou nášho obchodného partnera alebo jeho koncovým zákazníkom, prosíme Vás,
aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14. Nariadenia EÚ
679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“):
Kto sme a kde nás nájdete?
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Železničná 53, 900 31
Stupava, IČO: 31 354 912. Táto spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“
alebo „Spoločnosť“. Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 2 65 93
58 75 v pracovných dňoch čase od 7:30 – 15:30 alebo emailom na adrese stupava@tondach.sk .
Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania
Údaje súvisiace so Pokiaľ je našim zmluvným partnerom fyzická osoba alebo náš zmluvný vzťah
zmluvou
s určitou spoločnosťou vyžaduje, aby sme boli v kontakte s jej zamestnancami alebo
zákazníkmi alebo sa tieto údaje nachádzajú na zmluvných alebo účtovných
dokumentoch (napríklad na účely prijímania objednávok alebo dodania tovaru,
fakturovania a úhrady ceny tovaru, prípadne jeho reklamácie), vyplýva z toho pre
nás povinnosť spracúvať osobné údaje takýchto osôb, najčastejšie v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, email a/alebo telefónne číslo, pokiaľ ide o zákazníkov, tiež adresu
dodania tovaru a informáciu o tovare, ktorý si kupujú, a to na účely plnenia zmluvy.
V takom prípade tieto osobné údaje spracúvame aj v našich systémoch pre
evidovanie a kontrolu zmlúv. Po skončení zmluvy a splnení všetkých povinností
z nich tieto údaje odstránime, pokiaľ si ich dlhšie uchovanie nevyžadujú právne
predpisy (najmä Zákon účtovníctve pre účtovné podklady) alebo pokiaľ ich
nepotrebujeme na účely nášho oprávneného záujmu (uplatňovanie právnych
nárokov), kedy si ich môžeme uchovať až do doby určenej predpismi alebo do
vyriešenia právnych nárokov.
Účtovná agenda
Niektoré osobné údaje evidujeme aj na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na
a dane
právnom základe zákonnej povinnosti (najmä na základe zákona 431/2002 Z.z.
o účtovníctve) po dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.
Štatistika,
Na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely môžeme spracúvať
výskum,
osobné údaje v potrebnom rozsahu na právnom základe zákona. V takom prípade
archivovanie
zaistíme potrebné záruky ochrany a minimalizácie údajov. Na tieto účely spracúvame
na dobu určenú predpismi, na účely internej archivácie najdlhšie 20 rokov.
Správa
Na účely riadenia skupiny spoločností Wienerberger majú do niektorých našich
a administratíva
systémov prístup manažéri, ktorí sú zamestnancami iných právnických osôb
v rámci skupiny
z rovnakej skupiny, na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je efektívne
riadenie a administratíva skupiny.
Marketing
Na marketing používame Vaše osobné údaje, ak ste nám k tomu dali súhlas. Ak ste
naším klientom, môžeme Vaše kontaktné osobné údaje použiť na marketing aj na
právnom základe oprávneného záujmu. Na takéto účely spracúvame údaje najviac 5
rokov od skončenia zmluvy. Toto spracovanie je predmetom práva namietať.
Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov Okrem našej spoločnosti môžu s Vašimi
osobnými údajmi pracovať aj naši zmluvní partneri (sprostredkovatelia alebo iní prevádzkovatelia), ktorí
pre nás vykonávajú niektoré úlohy alebo nám poskytujú služby alebo ktorí také služby poskytujú priamo
Vám, ktorými sú:

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.
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Spoločnosti
skupiny

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
31 418 821 a Wienerberger AG so sídlom Wienerberg City, Wienerbergstraße 11,
1100 Viedeň, Rakúsko

Špedičné služby

Aktuálni zmluvní prepravcovia Spoločnosti, ktorými sú dopravné spoločnosti so
sídlom v EÚ, poskytujúce špedičné služby v Slovenskej republike.
Spoločnosti poskytujúce Spoločnosti služby elektronických úložísk dát a správu
softvérov.
spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia,
právni poradcovia (identifikačné údaje, údaje o právach a povinnostiach, údaje
o pohľadávkach, údaje potrebné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov).

Vnútorná správa
Právne nároky

Prenosy
Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii,
okrem prípadu, ak sú osobné údaje uvedené vo vystavenej faktúre určenej na platenie spoločnosťou, kedy
môžu byť spracúvané spracovateľom z Indie. Zmluva s týmto dodávateľom obsahuje povinné štandardné
zmluvné doložky podľa predpisov EÚ, zaručujúce bezpečnosť spracúvania osobných údajov.
Odvolanie súhlasu
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete
odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, ak ide o súhlas na marketing, alebo emailom
na adrese stupava@tondach.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.
Námietka
Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu
kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných
údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese
stupava@tondach.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.
Ďalšie Vaše práva
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich
opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch
určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz
údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Ak
údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na
prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom
formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Práva si môžete uplatniť osobne v Spoločnosti,
alebo emailom na adrese stupava@tondach.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.
Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali
na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo
podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade
podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.
Zabezpečenie a ochrana
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Prijali sme
technické a organizačné opatrenia, ktoré údaje chránia pri prenose aj uložení, zabraňujú poškodeniu alebo
zničeniu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Tieto opatrenia pravidelne
prehodnocujeme a aktualizujeme.
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