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Povinnosť poskytovať informácie podľa článku 13 GDPR 

 

Úvod 

Spoločnosť ENGEL AUSTRIA GmbH sa bezvýhradne hlási k princípom ochrany osobných 
údajov v Európskej únii a v súvislosti s tým nesie zodpovednosť za dodržiavanie hlavných 
regulačných požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 

Osobné údaje sa preto budú získavať, spracúvať a poskytovať len pokiaľ existuje príslušný 
právny základ (článok 6 GDPR) a bude sa pritom prísne dbať na dodržiavanie princípov 
spracúvania údajov (článok 5 GDPR). 

Nasledujúce informácie tvoria základ účinného uplatňovania práv dotknutých osôb v súlade 
s GDPR. 

 

1. Totožnosť prevádzkovateľa 

O účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov rozhoduje spoločnosť ENGEL AUSTRIA 
GmbH. Na kontaktovanie spoločnosti ENGEL AUSTRIA GmbH ako prevádzkovateľa v zmysle 
GDPR použite tieto kontaktné údaje: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Rakúsko 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-Mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Informácie o pobočkách firmy ENGEL na celom svete (skupina ENGEL) nájdete na stránke 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Účely spracúvania a právny základ 

Spoločnosť ENGEL AUSTRIA GmbH spracúva osobné údaje na účely spracovávania zákaziek 
a plnenia zmlúv, ako aj na účely dodržiavania zákonných povinností týkajúcich sa archivácie 
dokladov. Okrem toho sa vykonávajú kroky spracúvania s cieľom uskutočnenia registračných 
procesov a procesov legitimovania.  

 

Spoločnosť ENGEL AUSTRIA GmbH získava, spracúva a v prípade potreby poskytuje osobné 
údaje na základe súhlasu dotknutých osôb. Prednostný účel spracúvania pri plnení zmlúv 
predstavuje doplňujúci právny základ. Najmä pri poskytovaní údajov v rámci skupiny ENGEL je 
tu existuje aj oprávnený záujem.       

 

3. Príjemca v rámci Európskej únie 

Pokiaľ si to vyžadujú účely spracúvania, osobné údaje budú v rámci Európskej únie 
poskytované spoločnostiam a zastúpeniam skupiny ENGEL.  
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4. Poskytovanie tretím krajinám (mimo EÚ) 

Osobné údaje v štátoch mimo Európskej únie (tretie krajiny) sa poskytujú len spoločnostiam a 
zastúpeniam skupiny ENGEL, ktoré majú sídlo v týchto štátoch, na účely spracovania zákaziek 
a plnenia zmlúv.  

K nevyhnutnému poskytovaniu údajov spoločnostiam a zastúpeniam skupiny ENGEL, ktoré 
majú svoje sídlo mimo Európskej únie, je k dispozícii buď uznesenie Európskej komisie o 
primeranosti alebo vhodné záruky v zmysle článku 46 GDPR týkajúce sa ochrany údajov. 

Odhliadnuc od vysokej úrovne ochrany údajov v rámci skupiny ENGEL a jednoznačného 
hlásenia sa k princípom ochrany osobných údajov v zmysle GDPR zostáva poskytovanie údajov 
tretím krajinám bez výnimky podmienené súhlasom dotknutej osoby. 

 

5. Trvanie uloženia údajov 

V zmysle zásady o dobe uchovávania informácií iba obmedzenú dobu uchováva spoločnosť 
ENGEL AUSTRIA GmbH osobné údaje po dobu stanovenú zákonom pre uchovávanie 
informácií. Z týchto rozhodujúcich ustanovení vyplýva základná sedemročná doba uchovávania 
údajov od splnenia zmluvy alebo ukončenia obchodného vzťahu.  

Mimo zákonných lehôt uchovávania informácií sa ukladajú osobné údaje maximálne na to 
obdobie, ktoré je nevyhnutné na plnenie konkrétneho účelu spracovania alebo na uplatnenie, 
výkon alebo obranu právnych nárokov, najmä v zmysle článku 17 oddiel 3 písmeno e) GDPR. 

 

6. Práva dotknutých osôb 

Na ochranu svojich záujmov majú dotknuté osoby 

- právo na prístup 

- právo na opravu 

- právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

- právo na obmedzenie spracúvania 

- právo na námietku voči spracúvaniu 

- právo na prenosnosť údajov 

- právo na oznámenie o oprave/vymazaní, pokiaľ je to možné a 

- právo na preskúmanie kompletne automatizovaných rozhodnutí človekom 

 

7. Odvolateľnosť súhlasu 

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s jednotlivými alebo všetkými 
spracovateľskými činnosťami. Spracovateľské činnosti vykonané do odvolania nie sú týmto 
odvolaním dotknuté.  

 

8. Právo na podanie sťažnosti dozornému úradu 

Pokiaľ je dotknutá osoba toho názoru, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje predpisy 
GDPR, má právo na podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ako aj na ktoromkoľvek národnom dozornom 
úrade členského štátu Európskej únie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

strana 3 z 3 
 

9. Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov 

Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutých osôb je nevyhnutné pre uzatvorenie zmlúv 
so spoločnosťou ENGEL AUSTRIA GmbH, ako aj na príslušné spracovanie zákaziek. Aj 
realizácia registračných procesov a procesov legitimovania predpokladá poskytnutie osobných 
údajov. 

Neposkytnutie osobných údajov môže viesť k nemožnosti uzatvorenia zmlúv, 
k nerealizovateľnosti zákaziek alebo k prerušeniu registračných procesov a procesov 
legitimovania.  

 


