
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Vážení obchodní partneri, 
 
Spoločnosť MERFOR, a.s. rešpektuje súkromie všetkých svojich obchodných partnerov a týmto informuje 
všetkých svojich partnerov, že zodpovedne pristúpila k zavedeniu  ochrany osobných údajov podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 
 
Týmto Vám spoločnosť MERFOR, a.s. poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov 
v zmysle čl. 13 GDPR a v spojení s § 19 Zákona (ďalej ako „Informácie“). 
 
Nižšie nájdete informácie, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a ako dlho naša spoločnosť tieto osobné 
údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu osobné údaje poskytujeme a aké práva Vám  
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov náležia.  
 
Našu webovú stránku www.merfor.sk je možné si prehliadať bez nutnosti zadania osobných údajov a to 
v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. 
 
Ak ste našim obchodným partnerom informácie, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje, získate TU 
 
 

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov 
pri získaní od dotknutej osoby – obchodných partnerov 

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej ako „Informácie“). 
 
Tieto informácie sú určené pre obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami podnikateľmi 
a zamestnancov a zástupcov obchodných partnerov, ktorí sú právnickými osobami, ktorí sú dotknutými 
osobami, ktorých osobné údaje spracúvame. Osobné údaje získava priamo od dotknutých osôb a spracúva 
spoločnosť MERFOR, a.s., Dunajská 46, 811 08 Bratislava, IČO: 36706523, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 6140/B ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktovať nás môžete písomne poštou na 
uvedenú adresu alebo mailom na sekretariát@merfor.sk. 
 
Aké údaje spracúvame a na základe čoho sú Vaše údaje spracúvané? 
Kategórie osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov o zamestnancoch a zástupcoch obchodných 
partnerov: 

 identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú meno, priezvisko, titul; 

 kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú kontaktné telefónne číslo a kontaktná e-mailová adresa; 

 pracovná pozícia a/alebo pracovná funkcia v spoločnosti, príslušnosť k obchodnej spoločnosti. 
 
Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov o obchodných partneroch, ktorí sú fyzickými 
osobami podnikateľmi: 

 obchodné meno; 

 miesto podnikania; 

 IČO, DIČ, IČ DPH; 

 bankové spojenie a číslo účtu; 

 kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú kontaktné telefónne číslo a kontaktná e-mailová adresa. 
 

 
 
 

http://www.merfor.sk/
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Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely:  
 ktoré sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy alebo objednávky uzavretej medzi Prevádzkovateľom 

a obchodným partnerom;  

 v súvislosti s vybavením reklamácie objednaných tovarov/služieb; 

 splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z rôznych právnych predpisov, najmä: 
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; 
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; 
- zákon č. 222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty; 
- zákon č. 431/2002 Z.z o účtovníctve; 

 dosiahnutia našich oprávnených záujmov, ktorými sú: 
- komunikácia s obchodným partnerom; 
- vymáhanie pohľadávok od obchodných partnerov a prípadne vedenie sporov s obchodnými 

partnermi. 
 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je: 

 čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi 
prevádzkovateľom a dotknutou osobou;  

 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá 
prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov; 

 čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa; 
 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov. Poskytnutie osobných 
údajov nie je Vašou zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, avšak bez poskytnutia osobných údajov nebude 
možné uzatvorenie obchodnej zmluvy, ak ste našim potenciálnym obchodným partnerom alebo jej riadne 
plnenie. 

 
 
Sú Vaše údaje poskytnuté ďalším príjemcom? 
Poskytovanie osobných údajov 
 
Osobné údaje dotknutých osôb môže Prevádzkovateľ poskytnúť nasledujúcim príjemcom/kategóriám 
príjemcov: 

 poskytovateľ  prepravných služieb; 

 poskytovateľ  účtovného a daňového poradenstva;   

 poskytovateľ technickej podpory a IT služieb; 

 poskytovateľ fakturačného softvéru. 
 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 
S cieľom zaistenia  bezpečnosti a ochrany osobných údajov, Prevádzkovateľ prijal  a udržuje všetky možné 
technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným 
údajom, ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu zabezpečeným prístupom do našich počítačov, zabezpečeným 
prístupom do našich e-mailových schránok, šifrovanou komunikáciou, zabezpečeným prístupom do našich 
mobilných telefónov, zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov,  bezpečne uzavretou 
prevádzkarňou, pravidelnou aktualizáciou softvéru. 
Všetky subjekty, ktorým sa môžu osobné údaje sprístupniť, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu 
súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

 
 
Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 
Prenos osobných údajov do tretích krajín 
 
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho 
hospodárskeho priestoru). 



 
 
 
 

Ako dlho budú Vaše údaje uchované? 
Doba uchovávania údajov 
 
Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu: 

 po dobu trvania zmluvného vzťahu  a nasledujúcich 5 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom 
došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu; 

 po dobu existencie pohľadávky; 

 po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu 
trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení; 

 po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu v oblasti účtovníctva (10 rokov od konca 
kalendárneho roku, ktorého sa týka účtovný doklad); 
 

 
Aké sú Vaše práva? 
Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť 
spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva sú nasledovné: 

 Právo na prístup k údajom: Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S 
týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace. 

 Právo na opravu údajov: Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené Vaše 
nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.  

 Právo na výmaz: V osobitných konkrétnych situáciách máte právo žiadať, aby sa ukončilo spracúvanie 
a vymazali sa všetky Vaše osobné údaje. Toto právo máte najmä v prípade, ak ste odvolali súhlas so 
spracúvaním Vašich osobných údajov spracúvaných na právnom základe súhlasu, alebo ak bol splnený 
účel, pre ktorý sa osobné údaje spracúvali, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu osobných 
údajov na základe oprávneného záujmu alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.  

 Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných 
údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti osobných údajov a to na dobu umožňujúcu overiť 
správnosť osobných údajov alebo ak už pominul účel spracúvania Vašich osobných údajov, ale osobné 
údaje potrebujete Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich 
právnych nárokov. 

 Právo na prenos: Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami na právnom 
základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, máte právo žiadať 
prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a máte  právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo sebe.   

 Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie voči 
spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, alebo voči spracúvaniu 
osobných údajov na účely priameho marketingu. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať Vaše 
osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality. 

 Vaše práva si môžete uplatniť e-mailom na adrese sekretariát@merfor.sk alebo poštou na adrese sídla 
prevádzkovateľa Dunajská 46, 811 08 Bratislava. 

 
Osobitne si Vás dovoľujeme upozorniť na Vaše právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za 
predpokladu, ak je súhlas využívaným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov. Udelený súhlas 
môžete kedykoľvek odvolať. Právo odvolať súhlas so spracúvaním je možné uplatniť prostredníctvom emailovej 
adresy: sekretariát@merfor.sk. 
 
Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad 
na ochranu osobných údajov s nasledujúcimi kontaktmi: 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky   
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika  
IČO: 36064220  
email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

mailto:sekretariát@merfor.sk
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Budú Vaše údaje použité na automatizované  rozhodovanie? 
 Automatizované rozhodovanie 

 
Prevádzkovateľ  pri spracúvaní údajov nevykonáva automatizované  rozhodovanie alebo profilovanie.  
 
Zásady spracúvania osobných údajov platia v tejto aktualizovanej verzii od 12.5.2020. 
 
V Bratislave dňa 12.5.2020 
 

 
 

 


