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OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV PRE 

DODÁVATEĽOV 

SPOLOČNOSTI  PA PIERHOLZ AUSTRIA  GMBH 

INFORM ÁCIA PODĽ A ČL ÁNKOV 13 A  14 GDPR 

 

1. ZÁVÄZOK 

Pre spoločnosť Papierholz Austria GmbH (ďalej len skrátene „Papierholz“), ako pre 

prevádzkovateľa spracovania údajov, je ochrana osobných údajov dôležitá. Pri používaní 

osobných údajov preto dodržiavame všetky úlohy nariadenia o ochrane osobných údajov 

(GDPR) a hamornizovaného zákona o ochrane údajov (DSG) a snažíme sa o najlepšiu 

transparentnosť. 

Osobné údaje spracúvame podľa zásad zákonnosti, dôvery, transparentnosti, správnosti, 

viazanosti na účel, minimalizácie údajov a obmedzenia doby trvania uloženia. 

 

2. ÚČEL A ZÁKONNOSŤ 

Osobné údaje spracúvame v rámci poskytovania našich služieb a plnenia zákaziek. Pri tom 

prichádzajú do úvahy nasledujúce právne základy: 

2.1. Plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR 

Spracovanie osobných údajov je potrebné, aby sme mohli realizovať svoje zmluvné služby 

v oblasti obstarávania dreva, predaja a zúčtovania.  

Účely spracovania údajov slúžia predovšetkým na 

 založenie, správu a realizáciu obchodného vzťahu,  

 posilnenie existujúcich obchodných vzťahov a 

 vybavovanie reklamácií   

Ak nám údaje nechcete dať k dispozícii, nie je možné uzatvoriť zmluvu ani vykonať 

zákazku. Existujúca zmluva sa za takých okolností nedá plniť a musí sa poprípade ukončiť. 

2.2. Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 odsek 1 písm. c) GDPR 

Zákonné povinnosti si môžu takisto vyžadovať spracúvanie osobných údajov. Tieto 

povinnosti u nás vyplývajú predovšetkým zo zákona o ochrane zamestnancov (ASchG), 

ktorý nám prikazuje zaškoliť osoby v areáli podniku o bezpečnostných opatreniach. 

Konkrétne príslušné informácie dostanete počas získavania údajov od príslušného 
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prevádzkovateľa. 

2.3. Súhlas podľa čl. 6 odsek 1 písm. a) GDPR 

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nad rámec zmluvných alebo zákonných povinností, 

vyžiadame si od obchodného partnera súhlas.  

V prípade súhlasu sa spracovanie údajov vykonáva výlučne na uvedený účel.  

Udelený súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracovania vašich osobných údajov, ktoré bolo vykonané do odvolania. Odvolanie sa dá 

oznámiť ústne aj písomne e-mailom na adresu datenschutz.pha@papierholz-austria.at 

2.4. Zachovanie oprávnených záujmov podľa čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR 

Na účely dosiahnutia certifikácie odovzdávame osobné údaje výlučne, len ak je na to dôvod 

a po konkrétnom vyžiadaní certifikačného miesta. Toto odovzdávanie údajov sa vykonáva 

na právnom základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu podľa čl. 6 odsek 1 písm. 

f) GDPR. Ak je vaša potreba ochrany silnejšia než náš oprávnený záujem, môžete 

kedykoľvek podať odpor voči spracovaniu. Rovnako ako na nás, aj na certifikačné miesto 

sa vzťahuje GDPR a musí zaručiť spracovanie údajov v súlade s GDPR.  

Pokiaľ v rámci ďalšieho predaja vykonávajú naši odberatelia kontrolu kvality, možno bude 

potrebné zverejniť im tieto údaje o dodávateľoch 

 

3. OSOBNÉ ÚDAJE 

Predmetom nášho spracovania sú nasledovné kategórie osobných údajov:  

 meno, adresa, bankové spojenie, dátum narodenia, IČ DPH, kontaktné údaje 
(tel. č., faxové číslo, poštová adresa, domovská stránka ...), kontaktné osoby, 

štatistické údaje (spolková krajina, skupina predajcov), certifikácia, číslo 

pozemku, ŠPZ vozidla. 

 

4. PÔVOD 

Osobné údaje získavame od vás v zásade my sami. Je však možné, že údaje dostaneme aj 

z verejných registrov (kataster, obchodný register) alebo z iných verejne prístupných 

informačných zdrojov (telefónny zoznam, webstránka podniku).  

 

5. PRÍJEMCA 

Príjemcami osobných údajov sú naši zamestnanci, ktorí ich potrebujú na plnenie zmluvných 

a zákonných povinností a na dodržanie oprávnených záujmov.  

V závislosti od účelu spracovania odovzdávame údaje nami povereným spracovateľom 

zákaziek (predovšetkým poskytovateľom IT služieb), pokiaľ to je potrebné na splnenie 
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príslušnej úlohy. Pri výbere našich spracovateľov zákaziek dbáme na dodržiavanie 

právnych ustanovení o ochrane údajov a so spracovateľmi zákaziek sme uzatvorili dohody, 

ktoré zabezpečujú, že osobné údaje budú spracovávané dôverne a starostlivo. 

Získané údaje sa nepredajú a ani sa bez dôvodu neodovzdajú nezúčastneným tretím 

osobám. Ohľadne odôvodneného odovzdávania osobných údajov vás odkazujeme na bod 

2.4. 

Ak sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby, dotknutej osobe odovzdáme 

informácie o pôvode osobných údajov.  

 

6. OBMEDZENIE DOBY TRVANIA ULOŽENIA 

Osobné údaje sa ukladajú na dobu trvania obchodného vzťahu a potom podľa zákonných 

lehôt o uschovaní. V tomto ohľade pre nás platia predovšetkým lehoty o uschovaní o.i. z 

týchto zákonov: 

 Obchodný zákonník (UGB), 

 Spolkový daňový zákon (BAO), 

 Všeobecný občiansky zákonník (ABGB); 

 

7. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV 

Na bezpečnosť údajov kladieme veľký dôraz. Splnili sme všetky potrebné technické a 
organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti spracovania údajov a na to, aby sme 

osobné údaje spracúvali tak, aby boli chránené pred prístupom nepovolaných tretích osôb. 

Naša IT infraštruktúra spĺňa bežné bezpečnostné požiadavky a pravidelne ju kontrolujeme. 

 

8. DODRŽIAVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Obchodní partneri majú právo na informácie o spracovaných osobných údajoch, ich opravu, 

vymazanie a obmedzenie spracovania, pokiaľ tieto práva nie sú v rozpore so zákonnými 

alebo zmluvnými ustanoveniami. 

V prípade otázok o svojich osobných údajoch, ak chcete odvolať svoj udelený súhlas alebo 

máte pocit, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov, obráťte sa na našu 

zodpovednú osobu:  

 

Papierholz Austria GmbH 

Headoffice 

Frantschach 5  

9413 St. Gertraud 
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datenschutz.pha@papierholz-austria.at 

Okrem toho máte právo na sťažnosť u dozorného orgánu: Rakúsky úrad pre ochranu 

údajov, Wickenburggasse 8-10, 1080 Viedeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at, zu. 

 

 


