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Informácia pre dotknuté osoby – majiteľov rodinných domov
Prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl.
12-14 Nariadenia EÚ 2016/679 - všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej ako „Nariadenie“).
Kto sme a kde nás nájdete?
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Tondach Slovensko, s r. o., Železničná 53, 90031 Stupava,
IČO 31354912. Táto spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“
alebo „Spoločnosť“. Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať emailom na
adrese stupava@wienerberger.com
Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania
Údaje na
V našich propagačných materiáloch, ktoré sú určené na zverejnenie na našej
propagačné
stránke alebo na iných stránkach, v odborných a iných časopisoch alebo v tlači
materiály
uvádzame meno, priezvisko, e-mail a tel. č. adresu vlastníka domu na
právnom základe súhlasu. Tieto údaje spracúvame do odvolania súhlasu
najviac však na dobu 5 rokov.
Kontaktné údaje
Na komunikáciu s majiteľom domu spracúvame aj jeho telefónne číslo a emailovú adresu na právnom základe súhlasu. Tieto údaje nezverejňujeme,
spracúvame ich spracúvame do odvolania súhlasu najviac však na dobu 5
rokov.
Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov
Externí
spolupracovníci
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údaje uložené v elektronických úložiskách a softvéroch, údaje na účtovných
a daňových dokladoch môžu spracúvať sprostredkovatelia, ktorými sú
poskytovatelia webovej domény, správcovia domény, prevádzkovateľ úložiska
dát, externí účtovníci alebo účtovní a daňoví poradcovia.
Právne nároky
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).
Skupina
Vaše údaje máme uložené v interných databázach, ku ktorým môžu mať
prístup aj tieto spoločnosti s našej skupiny Wienerberger slovenské tehelne,
spol. s r. o. , Tehelná č. 5, 95301 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821
Aktualizovaný menný zoznam sprostredkovateľov a iných príjemcov môžete vždy nájsť na našej
webstránke.
Prenosy
Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej
organizácii.
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@wienerberger.com, 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
stupava@wienerberger.com, 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
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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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@wienerberger.com 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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