
 

 
 

 

 

Vyhláška o ochrane údajov pre dodávateľov 
a poskytovateľov služieb 

Táto vyhláška  vám  poskytuje  informácie  o  tom, ako [názov subjektu spoločnosti 

Segafredo, ktorý koná ako správca) spracuje vaše osobné údaje ako (i) jedného z 

našich dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo (ii) ako kontaktnej osoby u 

jedného z našich dodávateľov alebo poskytovateľov služieb. 

 
1. Účely, na ktoré spracovávame vaše údaje 

 
Vaše osobné údaje uvedené v Prílohe nižšie budeme spracovávať na nasledujúce 

účely: 

 
 na komunikáciu s našimi dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, 

 na využívanie produktov a služieb našich dodávateľov a poskytovateľov služieb, 

 na efektívne riadenie našej logistiky a 

 na správu zmlúv s našimi dodávateľmi a poskytovateľmi služieb. 

 
Vaše osobné údaje zhromažďujeme buď (i) priamo od vás, keď nám poskytnete 

vaše osobné údaje, napr. pri zaslaní e-mailu alebo nám poskytnete informácie 

telefonicky alebo (ii) vaše osobné údaje zhromažďujeme v priebehu udržiavania 

našich obchodných vzťahov. Ak vás požiadame, aby ste nám poskytli vaše osobné 

údaje, toto poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však neposkytnete 

osobné údaje, nebudeme môcť s vami účinne komunikovať alebo dodržiavať 

zmluvné záväzky. 

 

 
2. Právny základ spracovania 

 
Vaše osobné údaje spracovávame na základe prevažujúceho legitímneho záujmu 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len 

"GDPR") na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov vrátane efektívneho riadenia 

našich logistických procesov. Pokiaľ ste jedným z našich dodávateľov alebo 

poskytovateľov služieb, môžeme spracovávať vaše osobné údaje aj na základe 

potreby plnenia zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo vykonať kroky na základe 

vašej žiadosti predtým, než vstúpite do takejto zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) 

GDPR). Môžeme vás tiež požiadať o váš súhlas na spracovanie vašich osobných 

údajov v určitých momentoch počas trvania nášho obchodného vzťahu. V prípade, 

 

 



 

 

 

 

že poskytnete svoj súhlas, budeme spracovávať vaše údaje na základe tohto 

súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe vášho 

súhlasu pred odvolaním. 

 

 

 
 

3. Prevod vašich osobných údajov 

 
Ak to bude potrebné, pre účely uvedené vyššie, prenesieme vaše osobné údaje na 

nasledujúcich príjemcov: 

 Poskytovateľov služieb IT, ktoré používame; 

 spoločnosti v rámci EÚ / EHP, ktoré sú súčasťou našej skupiny; 

 verejné orgány (napr. daňové orgány, finančné úrady a súdy); 

 banky pre správu platobných transakcií; 

 právneho zástupcu v obchodných prípadoch; 

 externých investorov, napr. lízingové alebo faktoringové spoločnosti, atď., 

pokiaľ sa dodávka alebo služba financuje týmto spôsobom; 

 zmluvných partnerov alebo obchodných partnerov, ktorí sa zúčastňujú alebo 

majú zúčastňovať na realizácii dodávky alebo služby a 

 poisťovňu v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy týkajúcej sa dodávky/ 

služby alebo výskytu poistnej udalosti. 

 
 

4. Retenčné obdobia 

 
Vaše osobné údaje si ponecháme až do konca nášho obchodného vzťahu a ďalej, 

pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania alebo prípadné právne nároky ešte 

nie sú premlčané. 

 

5. Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi 
 

 
 

Podľa platných právnych predpisov máte okrem iného práva (za podmienok 

stanovených v príslušnom zákone): (i) skontrolovať, či a aký druh osobných údajov 

máme o vás a vyžiadať si kópie takýchto údajov, (ii) požiadať o opravu, doplnenie 

alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo nie sú 

spracované v súlade s platnými požiadavkami a (iii) požiadať nás o obmedzenie 

spracovania vašich osobných údajov, (iv) za určitých okolností a z oprávnených 

dôvodov nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov alebo odvolať 

predchádzajúci súhlas na spracovanie, v) požiadať o prenosnosť údajov, vi) poznať 

totožnosť tretích strán, ktorým boli vaše osobné údaje prevedené, a (vii) podať 

sťažnosť príslušnému orgánu. 



 

 

 

 

6. Naše kontaktné údaje 

 

Vaše požiadavky alebo otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov 

nám láskavo zasielajte na adresu: 

 
SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o. 

Trnavská cesta 50 

SK - 821 02 Bratislava 

Email: info@segafredo-zanetti.sk 

 
Prípadne môžete tiež kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov: 

DI Willibald Fellner 

 
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H 

Hallwanger Landesstraße 10 

A-5300 Hallwang, Austria 

T +43 662 66 13 82 21 

F +43 662 66 13 85 

E- mail fellner@segafredo.at 

mailto:fellner@segafredo.at


 

 
 

Príloha 

 
Osobné údaje dodávateľov alebo poskytovateľov služieb 

 
 meno 

 priezvisko 

 funkcia 

 dátum narodenia 

 názov a adresa spoločnosti 

 telefónne čísla 

 e-mailová adresa 

 história účasti na schôdzkach 

 história služobných kontaktov 

 údaje z našej komunikácie s vami 

 uzavreté dohody 

 registračné údaje spoločnosti 

 údaje o úverovej bonite 

 identifikačné číslo pre oficiálne štatistiky, ako napríklad DIČ alebo 

identifikačné číslo Intrastatu 

 kontaktná osoba vo vašej spoločnosti 

 podmienky financovania platby 

 daňové záväzky a údaje o daňových kalkuláciách 

 bankové údaje 

 údaje o platbách 

 náklady súvisiace so službou 

 

Osobné údaje kontaktných osôb u jedného z našich dodávateľov alebo poskytovateľov 
služieb 

 

 meno 

 funkcia 

 názov spoločnosti a adresa 

 telefónne čísla 

 e-mailová adresa 

 história služobných kontaktov 

 údaje z našej komunikácie s vami 

 rozsah autorizácií zastupovania 


