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Informácie o ochrane osobných údajov 
Zeppelin SK s.r.o. 

 
vo vzťahu k POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB 

 
 
Tento informačný list slúži na poskytnutie informácií, predpísaných podľa čl. 13, 14 Všeobecného nariade-
nia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), poskytovateľom služieb a zamestnancom poskytovateľov slu-
žieb, ktorých osobné údaje spracúva spoločnosť Zeppelin SK s.r.o.  
 

1. Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby:  
 

Za spracúvanie Vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Zeppelin SK s.r.o., so sídlom  
Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica – Kráľová 974 05, IČO 31 579 710, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1004/S. 
 
 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov  
 

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov u nás sa môžete kedykoľvek obrátiť 
na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať tu:  
 

Zeppelin CZ s.r.o. 
zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov  
Lipová 72 
251 70 Modletice 
 
Tel: +420 266 015 263 
E-mail: Jiri.Hradek@zeppelin.com 
 

3. Stanovenie účelu spracúvania údajov 
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov zodpovednou osobou je uzatvorenie, vykonávanie a realizá-
cia zmlúv o poskytovaní služieb. Na tento účel spracúvame osobné údaje zamestnancov našich poskytova-
teľov služieb (najmä mená a podrobnosti o kontaktoch kontaktných osôb).  
 
Tieto údaje potrebujeme na plnenie zmluvy s poskytovateľom služieb. Právnym základom pre spracúvanie 
osobných údajov sú teda čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) a naše oprávnené záujmy (čl. 6 
ods. 1 písm. f GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v tom, že bez osobných údajov poskytovateľa slu-
žieb, ak nespadá do definície právnickej osoby a tiež kontaktných osôb našich poskytovateľov služieb, ne-
môžeme plniť zmluvu s naším poskytovateľom služieb, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že tomu neodporu-
jú záujmy kontaktných osôb nášho poskytovateľa služieb.  
 
Poskytovateľ služieb, resp. jeho zamestnanci, sú zmluvne zaviazaní nám údaje poskytnúť. Bez týchto úda-
jov nie sme schopní uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom služieb, ani plniť záväzky z nej vyplývajúce.  
 
Nariadenia EÚ (ES) č. 2580/2001 a (ES) č. 881/2002 na účel boja proti terorizmu požadujú, aby žiadny z 
našich poskytovateľov služieb nepatril do okruhu osôb podozrivých z terorizmu podľa centrálne vedených 
zoznamov (zoznamy teroristov). Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme pred uzavretím príslušnej transakcie 
vykonali porovnanie údajov so zoznamami teroristov. Právnym základom k tomu je čl. 6 ods. 1 písm. c) 
(plnenie právnych záväzkov) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). Náš oprávnený záujem 
spočíva v minimalizácii rizika a zabránení porušenia zákona stanovujúceho sankcie. 
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4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov údajov 
 

Osobné údaje našich poskytovateľov služieb v prípade potreby odovzdávame iným koncernovým spoloč-
nostiam alebo osobám, ktorých zoznam je uvedený na internetových stránkach Zeppelin SK s.r.o. Údaje sú 
odovzdávané a spracúvane iba v rozsahu potrebnom na konkrétny účel. 
  

5. Plánovaný prenos údajov do tretích krajín  
 
Neplánujeme žiadny prenos údajov príjemcom v tretích krajinách. 
 

6. Doba uloženia údajov 
 

Osobné údaje, ktoré získame pre realizáciu konkrétnej zmluvy, ukladáme po dobu troch rokov od úplného 
splnenia vzájomných zmluvných záväzkov, a potom ich ku koncu roka automaticky vymažeme. Výnimkou 
je situácia, kedy je ďalšie uloženie osobných údajov nutné na splnenie právnej povinnosti.  
 

7. Práva dotknutých osôb  
 

Každá dotknutá osoba má tieto práva:  
 
• právo na informácie (čl. 15 GDPR) 
• právo na opravu nesprávnych údajov (čl. 16 GDPR) 
• právo na vymazanie, resp. právo na to, „byť zabudnutý“ (čl. 17 GDPR) 
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)  
• právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).  
 
Ďalej má dotknutá osoba tiež všeobecné právo podať námietku (pozri čl. 21 ods. 1 GDPR). V takom prípa-
de je potrebné námietku proti spracúvaniu osobných údajov zdôvodniť. Ak k spracúvaniu údajov dochádza 
na základe súhlasu, môže byť tento súhlas kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcna.  
 
Pre uplatnenie práv dotknutých osôb sa obráťte na osobniudaje-sk@zeppelin.com alebo na adresu uvede-
nú v čl. 2. 
 
Každá dotknutá osoba má, bez ohľadu na iný opravný prostriedok v správnom alebo súdnom konaní, prá-
vo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje GDPR (čl. 77 GDPR). Dotknutá osoba môže toto právo uplatniť u do-
zorného orgánu v členskom štáte svojho miesta pobytu, svojho pracoviska alebo miesta údajného poruše-
nia. Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad 
na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

 

 


