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SDĚLENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ PRO DODAVATELE 

SPOLEČNOSTI  PA PIERHOLZ AUSTRIA  GMBH 

INFORM ACE PODLE ČL.  13  A  ČL.  14  GDPR 

 

1. COMMITMENT 

Pro společnost Papierholz Austria GmbH (dále jen „Papierholz“) jako správce zpracování 

údajů je ochrana osobních údajů velice důležitá. Při používání osobních údajů dodržujeme 

proto veškerá nařízení k ochraně údajů (GDPR) zákona o ochraně dat (DSG) a usilujeme o 

co nejvyšší transparentnost. 

Zpracováváme osobní údaje na základě zákonů, věrnosti a víry, transparentnosti, 

správnosti, účelu, minimalizace údajů a omezení ukládání. 

 

2. ÚČEL A ZÁKONNOST 

Zpracováváme osobní údaje v rámci našeho poskytování služeb a plnění zakázek. Přitom 

se zohledňují následující právní základy: 

2.1. Splnění smluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR 

Zpracování osobních údajů je nutné, abychom mohli plnit naše smluvní výkony v oblasti 

nákupu dřeva, prodeje a vyúčtování.  

Účely zpracování údajů slouží především  

 zdůvodnění, správě a provedení obchodního vztahu,  

 posílení obchodních vztahů 

 a vyřešení reklamací.   

Pokud nám údaje nechcete k dispozici poskytnout, není uzavření smlouvy nebo provedení 

zakázky možné. Stávající smlouvu není možné za těchto okolností provést a je nutno ji 

eventuálně ukončit. 

2.2. Splnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR 

Právní povinnosti mohou kromě toho vyžadovat, abychom zpracovávali osobní údaje. 

Takové povinnosti u nás vyplývají především ze zákona o ochraně zaměstnanců (ASchG), 

který nás zavazuje, abychom osoby na areálu závodu seznámili s bezpečnostními 

opatřeními. Konkrétní informace obdržíte v průběhu zaznamenání údajů od svého správce. 

2.3. Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR 
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Pokud zpracování osobních údajů překračuje smluvní nebo právní povinnosti, vyžadujeme 

souhlas obchodních partnerů.  

V případě souhlasu následuje zpracování údajů pouze k uvedenému účelu.   

Poskytnutý souhlas je možno kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není zákonnost 

zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání dotčena. Odvolání je možné provést jak 

ústně tak písemně e-mailem na adresu  datenschutz.pha@papierholz-austria.at. 

2.4. Zachování oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR 

Za účelem získání certifikace předáváme  osobní údaje výlučně v takovém případě a na 

konkrétní dotaz certifikačnímu místu. Toto předávání údajů probíhá na právním základě 

našich převažujících oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud by byla 

Vaše potřeba ochrany silnější než náš oprávněný zájem, můžete proti tomuto zpracování 

vznést námitku. Certifikační místo podléhá – stejně jako my – GDPR a musí zabezpečit 

zpracování údajů podle GDPR.  

Pokud se v rámci dalšího prodeje provádějí ze strany našich odběratelů kontroly kvality, 

může být zapotřebí, abychom jim předali údaje o dodavatelích. 

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE 

Následující kategorie osobních údajů jsou předmětem našeho zpracování:  

 jméno, adresa, bankovní spojení, datum narození, DIČ, kontaktní údaje (tel. č., 
fax, e-mail, homepage …), kontaktní osoby, statistické údaje (spolková země, 

prodejní skupina), certifikace, číslo pozemku, registrační značka vozidla. 

 

4. PŮVOD 

Zásadně zaznamenáváme osobní údaje u Vás samotných.  Je ale také možné, že 

evidujeme údaje z veřejných rejstříků (pozemková kniha, firemní záznamy) nebo jiných 

veřejně dostupných informačních zdrojů (telefonní seznam, webové stránky podniku).  

 

5. PŘÍJEMCE 

Příjemci osobních údajů jsou naši spolupracovníci, kteří je potřebují ke splnění smluvních 

nebo zákonných povinností stejně jako k zachování oprávněných zájmů.  

Podle účelu zpracování předáváme údaje námi pověřeným pracovníkům zpracovávajícím 

zakázky (zvláště IT pracovníkům), pokud je to ke splnění daného úkolu nutné. Dbáme při 

výběru našich spolupracovníků zpracovávajících zakázky na dodržení ustanovení právní 

ochrany dat a uzavřeli jsme s nimi dohody, které zajišťují, že osobní údaje jsou 

zpracovávány důvěrně a pečlivě. 

Evidované údaje se neprodávají nebo bezdůvodně předávají nezúčastněné třetí straně. 
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Ohledně odůvodněnému předání osobních údajů odkazujeme na bod 2.4. 

Pokud osobní údaje nejsou zaznamenány u subjektu údajů, poskytujeme subjektu údajů 

informace o původu osobních údajů.  

 

6. OMEZENÍ DOBY ULOŽENÍ 

Osobní údaje se ukládají na dobu obchodního vztahu a nad tento rámec podle zákonných 

lhůt na přechovávání údajů. Nás se týkají především lhůty na přechovávání údajů mimo 

jiné z následujících zákonů: 

 Podnikový zákoník (UGB), 

 Spolkový daňový zákon (BAO), 

 Občanský zákoník (ABGB); 

 

7. BEZPEČNOST ÚDAJŮ 

Bezpečnost údajů je pro nás velice důležitá. Přijali jsme všechna důležitá technická 

a organizační opatření, abychom zajistili bezpečnosti zpracování údajů a zpracovávali 

osobní údaje tak, aby byly chráněny před přístupem neoprávněné třetí strany. Naše IT 

infrastruktura odpovídá běžným požadavkům na bezpečnost a pravidelně se kontroluje.  

 

8. ZACHOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Obchodní partner má právo na informaci o zpracovávaných osobních údajích, jejich opravu, 

vymazání a omezení zpracování, pokud tomu nebrání zákonná nebo smluvní ustanovení. 

Pokud byste měli ke zpracování svých osobních údajů dotazy, měli námitky proti 

zpracování svých údajů příp. chtěli odvolat svůj jiř poskytnutý souhlas nebo měli dojem, že 

jsou Vaše práva ohledně ochrany údajů porušována, obraťte se prosím na našeho 

pověřence ochrany údajů:  

 

Papierholz Austria GmbH 

Headoffice 

Frantschach 5  

9413 St. Gertraud 

datenschutz.pha@papierholz-austria.at 

Kromě toho máte právo si stěžovat u příslušného dozorového úřadu: Österreichische 

Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at. 
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