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Informácie o ochrane údajov pre obchodných partnerov v súlade s čl. 13 GDPR 

 

V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o zhromažďovaní a spracúvaní vašich údajov v súvislosti s obchodným 

vzťahom so spoločnosťou Purem Nitra s.r.o.  a o vašich právach v tejto súvislosti. 

 

 

1. Zodpovedná osoba. Spoločnosť Purem Nitra 

s.r.o. je zodpovedná za spracovanie údajov v 

zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

(GDPR). 

2. Pracovník zodpovedný za ochranu údajov. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 

ochrany údajov v spoločnosti Purem Nitra, s.r.o., 

kontaktujte nášho pracovníka zodpovedného za 

ochranu údajov prostredníctvom e-mailu na 

adrese privacy-ETNI@eberspeacher.com. 

3. Spracovávanie údajov v súvislosti 

s obchodným vzťahom so spoločnosťou 

Purem Nitra, s.r.o. 

4. V rámci obchodného vzťahu so spoločnosťou 

Purem Nitra s.r.o. spracúvame aj osobné údaje 

vás a vašich zamestnancov. 

a. Riadenie zákazníkov a partnerov. Na účely 

správy našich obchodných kontaktov spracúvame 

informácie o vašej spoločnosti (najmä adresu, 

pobočky, oprávnených zástupcov a ich kontaktné 

údaje, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 

Údaje o spoločnosti), ako aj informácie o 

príslušných kontaktných osobách (najmä meno, 

pozícia, profesionálne kontaktné údaje, ktoré sú 

zhrnuté v nasledujúcich bodoch: kontaktné údaje) 

a akúkoľvek komunikáciu s vami. Tieto údaje 

používame na to, aby sme mohli kontaktovať 

príslušnú kontaktnú osobu, aby sme mohli riadne 

spracovať vaše požiadavky a objednávky a 

udržiavať naše obchodné vzťahy. Právnym 

základom je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.  

b. Objednávky, správa objednávok a fakturácia. V 

rámci spracovania objednávok a fakturácie 

zhromažďujeme informácie o ponukách, 

objednávkach a položkách faktúry, ako aj 

informácie o bankových údajoch. V tejto súvislosti 

sa môžu spracúvať aj kontaktné údaje 

kontaktných osôb. Právnym základom je čl. 6 ods. 

1 písm. b GDPR. 

c. Zodpovednosť za výrobok a záruka. Vaše údaje 

spracúvame na účely uplatnenia právnych 

nárokov a obhajoby v právnych sporoch. Na 

kontrolu právnych a zmluvných nárokov môžeme 

potrebovať informácie o výrobkoch, na ktoré sa 

vzťahuje zmluva, o ich inštalácii a používaní, ako 

aj informácie o faktúrach. Okrem údajov o vašej 

spoločnosti a kontaktných údajov môžu byť v 

rámci procesu overovania nárokov spracované aj 

informácie o koncových zákazníkoch, ktoré sú 

uvedené v predloženej faktúre a objednávkovej 

dokumentácii. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 

písm. b GDPR. 

d. Kontrola a podávanie správ. Informácie o 

objednávkach a položkách faktúr používame aj 

na interné účtovanie nákladov a výkonov, 

kontrolu a interné nahlasovanie, ktoré nám slúži 

na riadenie a plánovanie spoločnosti. Právnym 

základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. V tejto 

súvislosti sa zvyčajne nespracúvajú žiadne 

osobné údaje. 

e. Reklamné účely a bulletin. Vaše firemné údaje 

a kontaktné údaje a prípadne informácie o 

predchádzajúcich objednávkach používame na 

to, aby sme vám mohli zasielať ďalšie informácie 

o našich produktoch a službách, ktoré sú pre vás 

relevantné, ako aj relevantné novinky, 

propagačné akcie a ponuky. Pošleme vám ich 

poštou alebo e-mailom. Ak vás chceme 

kontaktovať e-mailom, použijeme kontaktné 

údaje, ktoré ste nám poskytli. Proti použitiu vašich 

údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek 

namietať tak, že nám oznámite kontaktné údaje 

uvedené v bode 1 (napr. e-mailom alebo listom). 

Právnym základom pre vyššie uvedené 

spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. 

Ponúkame vám aj bulletin spoločnosti 

Eberspächer, ktorý vás pravidelne informuje o 

produktoch a službách, novinkách, akciách 

a ponukách spoločnosti Eberspächer. Odber 

noviniek môžete kedykoľvek zrušiť 

prostredníctvom odkazu na odhlásenie 

obsiahnutého v novinkách alebo zaslaním krátkej 

správy na adresu na odhlásenie uvedenú v 

novinkách. Právnym základom pre vyššie 

uvedené spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. 

a GDPR.  

5. Príjemcovia. Kontaktné údaje bude spravidla 

spracovávať výlučne spoločnosť Purem Nitra 

s.r.o. a nebudú poskytované tretím stranám. V 

určitých prípadoch sa údaje odovzdávajú v rámci 

skupiny spoločností Eberspächer. Je to tak v 

prípade, ak pre nás spoločnosť skupiny poskytuje 

určité služby alebo ak existujú spoločné rámcové 

dohody. Okrem toho sa údaje poskytujú v 

prípadoch, keď to vyžaduje zákonodarca alebo je 

to povinné (napr. v rámci daňovej kontroly 

daňových orgánov alebo v rámci prevencie prania 

špinavých peňazí). V určitých prípadoch je 

poskytnutie vašich údajov tretím stranám 

nevyhnutné na ochranu vašich alebo našich 

záujmov alebo na plnenie našich zmluvných 

povinností. K takémuto prenosu dochádza najmä 

vtedy, ak do našich interných procesov začleníme 

externých poskytovateľov služieb. V takýchto 

prípadoch je poskytovateľ služieb viazaný 

pokynmi a prijíma údaje len v rozsahu a na dobu 

nevyhnutnú na poskytovanie služieb v každom 

prípade. V niektorých prípadoch zamestnávame aj 

externých konzultantov a audítorov. S týmito 
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stranami boli vždy uzavreté dohody o zabezpečení 

dôvernosti všetkých informácií. 

6. Čas skladovania  

Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako sú potrebné na 

opísaný účel, minimálne však dovtedy, kým môžu 

existovať nároky z obchodného vzťahu a kým je 

ich úschova potrebná na splnenie zákonných 

účtovných povinností. 

 

 

7. Integrita údajov  

Zaviedli sme vhodné bezpečnostné opatrenia na 

ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou 

stratou, neoprávneným použitím, zmenou alebo 

zverejnením alebo neoprávneným prístupom. 

Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim údajom 

na zamestnancov, ktorí ich potrebujú na 

informačné účely. Údaje sa spracúvajú len podľa 

našich pokynov a všetci zamestnanci podliehajú 

povinnosti mlčanlivosti. Zaviedli sme pravidlá na 

riešenie prípadov porušenia ochrany údajov a v 

rámci zákonných požiadaviek budeme o porušení 

informovať vás a každý zodpovedný orgán. 

8. Vaše práva. Podľa zákona o ochrane údajov máte 

rôzne práva. Máte právo kedykoľvek požiadať o 

prehľad nami uložených údajov a v prípade 

potreby o ich opravu. Môžete tiež požiadať o 

vymazanie svojich údajov. Spracovanie vašich 

osobných údajov môžete obmedziť aj vtedy, ak je 

napríklad spochybnená presnosť údajov z vašej 

strany. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, t. j. 

na požiadanie vám zašleme digitálnu kópiu 

osobných údajov, ktoré ste poskytli. Nakoniec sme 

povinní vás informovať aj o vašom práve podať 

sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na 

ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky - Hraničná 

12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika). 

 

Máte právo namietať proti používaniu vašich 

údajov na reklamné účely. Odber nášho 

informačného bulletinu môžete kedykoľvek 

zrušiť, ako je uvedené vyššie, a môžete 

odvolať akýkoľvek súhlas. Ak chcete uplatniť 

svoje práva, obráťte sa na kontaktné údaje 

uvedené v časti 1 vyššie. 

 

Dátum: marec 2022 


