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INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Spoločnosť Pilz Slovakia s.r.o., IČO: 48 036 846, so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31562/P (ďalej len 
„Spoločnost“) týmto dokumentom poskytuje svojím obchodným partnerom informácie o spracovaní ich 
prípadných osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 
 
1) Totožnosť a kontaktné údaje správcu 

Správcom osobných údajov je Spoločnosť, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla 
Spoločnosti alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese: info@pilz.sk. 

 
2) Účely spracovania osobných údajov 

Osobné údaje sú Spoločnosťou spracované pre nasledujúce účely: 
a) Plnenie zmluvných povinností.  
b) Realizácia vzájomných obchodných vzťahov. 
c) Vzájomná komunikácia a informovanosť. 
d) Ochrana právnych nárokov Spoločnosti. 

 
3) Právny základ pre spracovanie osobných údajov 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je: 

a) Nevyhnutnosť spracovania pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov. 
b) Nevyhnutnosť spracovania pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti, ktorými sú ochrana 

právnych nárokov Spoločnosti v prípade sporu s obchodným partnerom.   
 
4) Kategórie dotknutých osobných údajov 

Spoločnosť spracováva také údaje svojich obchodných partnerov, aby mohla riadne plniť svoje 

zmluvné povinnosti, poskytovať vyžiadané služby a aby mohla efektívne komunikovať so svojimi 

obchodnými partnermi.   

Spoločnosť tak spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov: 

a) Základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko).   
b) Kontaktné údaje (email, telefónne číslo, kontaktnú a fakturačnú adresu)  
c) Informácie zo záznamu telefonických hovorov a iné komunikácie  

 
5) Príjemcovia osobných údajov 

Okrem Spoločnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté externým subjektom spracovávajúcim pre 

Spoločnosť daňovú a účtovnú agendu (externé účtovníctvo), prípadne iným profesionálnym 

poradcom (daňový poradca, advokát), externým dodávateľom, v prípade že sú využívaní  k plneniu 

zmluvných povinností podľa zmluvy so subjektom údajov, prípadne ďaľším spoločnostiam v rámci 

koncernovej skupiny Pilz, a to len v rámci Európskej únie.  

 

6) Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené 
Osobné údaje budú uložené po celú dobu trvania vzájomného obchodného vzťahu so 
Spoločnosťou a po jeho skončení po dobu nevyhnutne nutnú pre ochranu práv a oprávnených 
záujmov Spoločnosti, ktorá neprekročí 4 roky. 
 

7) Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú 
Osobné údaje sú získané od subjektu údajov, zo zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi 

Spoločnosťou a subjektom údajov a ďalej z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií 

alebo webových stránok.  

 

8) Práva subjektov údajov  
Spoločnosť týmto poskytuje informácie o tom, že subjekt, ktorého údaje sú spracovávané, má 

nasledujúce práva: 

http://www.pilz.sk/
mailto:nfo@pilz.sk
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a) právo dotazovať sa Spoločnosti na uchovávanie a spracovanie svojich osobných údajov,  
b) právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa subjektu, 
c) právo požadovať opravu alebo vymazanie nesprávnych údajov, prípadne obmedziť ich 

spracovanie, 
d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, 
e) právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Spoločnosti v štrukturovanom, bežne používanom a 

strojovo čitateľnom formáte a právo na prenositeľnosť takýchto údajov k inému správcovi,  
f) právo požadovať vysvetlenie protiprávneho uchovávania a spracovávania osobných údajov, 

kým by boli tieto údaje uchovávané alebo spracovávané protiprávne, popr. právo požadovať 
odstránenie protiprávne uchovávaných a spracovávaných údajov,  

g) právo na podanie sťažnosti proti spracovaniu svojich osobných údajov u príslušného 
dozorového úradu.  
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