INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PODĽA ČLÁNKU 13 A 14 NARIADENIA (EÚ) 2016/679
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (GDPR)
1. ÚVOD
Skupina Hödlmayr sa hlási k princípom ochrany údajov v Európskej únii a príslušným
spôsobom sa snaží dodržiavať relevantné regulačné pravidlá NARIADENIA (EÚ) 2016/679
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (GDPR).
Osobné údaje sa preto zhromažďujú, spracovávajú a zverejňujú len pri existencii právneho
základu (článok 6 GDPR) a pritom sa dbá na dodržiavanie zásad spracovania údajov (článok 5
GDPR).
Nižšie uvedené informácie tvoria základ účinného uplatňovania práv vyplývajúcich z GDPR.
2. IDENTITA ZODPOVEDNEJ OSOBY
O účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov rozhodujú spoločnosti skupiny
Hödlmayr. Ako zodpovedného prevádzkovateľa v zmysle nariadenia GDPR je možné
spoločnosti kontaktovať tu (odkaz: https://www.hoedlmayr.com/en/data-protection/howto-contact-us):
Informácie o závodoch skupiny Hödlmayr ako zodpovedného prevádzkovateľa v zmysle
nariadenia
GDPR
je
možné
nájsť
tu
(Link:
https://www.hoedlmayr.com/en/company/locations).
3. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Spoločnosti skupiny Hödlmayr spracúvajú osobné údaje na účely spracovania objednávky a
plnenia zmluvy, ako aj dodržania právnych povinností týkajúcich sa uchovávania údajov.
Okrem toho je cieľom spracovania aj registrácia a legitimácia.
Osobné údaje zhromažďujú, spracúvajú, prípadne odovzdávajú ďalej spoločnosti skupiny
Hödlmayr na základe súhlasu dotknutých osôb. Prvoradý cieľ spracovania plnenia zmluvy
predstavuje dodatočný právny základ. Príslušne tomu existuje najmä pri odovzdávaní údajov
v rámci skupiny Hödlmayr aj oprávnený záujem.
4. SPRACÚVANÉ KATEGÓRIE ÚDAJOV (len článok 14 nariadenia GDPR)
Zhromaždené a spracované osobné údaje zahŕňajú:
– údaje o mene,
– údaje o adrese,
– kontaktné údaje,
– profesijnú činnosť.
5. PRÍJEMCA V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE
Pokiaľ to účel spracovania vyžaduje, poskytnú sa osobné údaje v rámci Európske únie
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spoločnostiam skupiny Hödlmayr, ako aj spracovateľom objednávok.
6. SPROSTREDKOVANIE V TRETÍCH ŠTÁTOCH
Sprostredkovanie osobných údajov v štátoch mimo Európskej únie (tretie štáty) je možné
výlučne v spoločnostiach skupiny Hödlmayr, ktoré v týchto štátoch sídlia, na účely
spracovania objednávok a plnenia zmluvy.
Na potrebné sprostredkovanie údajov spoločnostiam skupiny Hödlmayr, ktoré sídlia mimo
Európskej únie, je vydané rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie alebo vhodné
záruky týkajúce sa ochrany údajov v zmysle článku 46 nariadenia GDPR.
7. OBDOBIE ARCHIVÁCIE
Podľa princípu obmedzenia uloženia ukladajú spoločnosti skupiny Hödlmayr osobné údaje
počas trvania zákonom stanovenej lehoty archivácie. Na základe príslušných ustanovení z
toho vyplýva základný čas archivácie od 7 do 22 rokov od splnenia zmluvy, respektíve od
konca obchodného vzťahu.
Okrem zákonnej lehoty archivácie sa osobné údaje ukladajú najdlhšie na také obdobie, ktoré
je potrebné na splnenie konkrétneho účelu spracovania alebo na uplatnenie, vykonanie
alebo obranu právnych nárokov najmä v zmysle článku 17 odseku 3 písm. e nariadenia GDPR.
8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Na ochranu vašich záujmov prináleží dotknutým osobám:
– právo na informácie,
– právo na opravu,
– právo na vymazanie,
– právo na minimalizáciu údajov,
– právo na odvolanie súhlasu so spracovaním,
– právo na prenosnosť údajov,
– právo na oznámenie opravy/vymazania, pokiaľ je to možné,
– právo na ľudskú kontrolu úplne automatizovaného rozhodnutia.
9. MOŽNOSŤ ODVOLAŤ SÚHLAS
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s jednotlivými činnosťami
spracovania alebo celým spracovaním. Až do odvolania súhlasu nie je spracovanie týmto
odvolaním dotknuté.
10. PRÁVO SŤAŽOVAŤ SA NA DOZORNOM ÚRADE
Ak je dotknutá osoba toho názoru, že pri spracúvaní s ňou súvisiacich osobných údajov
dochádza k porušeniu predpisov nariadenia GDPR, má táto osoba právo sťažovať sa na
rakúskom Úrade na ochranu údajov, ako aj na každom príslušnom národnom dozornom
úrade členského štátu Európskej únie.
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11. ZDROJE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV (len článok 14 nariadenia GDPR)
Ak osobné údaje neposkytuje dotknutá osoba, pochádzajú údaje z verejne dostupných
zdrojov, ako napríklad verejné registre (obchodný register, pozemková kniha), resp. iných
databáz a zdrojov dostupných online, alebo od právnych subjektov, ktoré sú oprávnené
údaje poskytnúť spoločnosti Hödlmayr International.
12. POTREBA POSKYTOVANIA ÚDAJOV (len článok 13 nariadenia GDPR)
Poskytnutie údajov dotknutými osobami je potrebné na uzatvorenie zmlúv a príslušné
spracovanie objednávok so skupinou Hödlmayr. Poskytnutie osobných údajov sa
predpokladá aj pri registrácii a legitimácii.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nemusí dôjsť k uzavretiu zmlúv, realizácii
objednávok alebo môže dôjsť k prerušeniu postupov pri registrácii a legitimácii.
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