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Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov pre našich obchodných partnerov 

Prevádzkovateľ osobných údajov:  

FMB s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO: 36343358, telefón: +421 387 626 411 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

Smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“). Právnym základom 

spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.  

V súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv s našimi zmluvnými partnermi spracúvame aj osobné údaje 

o zamestnancoch a spolupracovníkoch našich obchodných partnerov a našich zmluvných partneroch, ktorí sú 

fyzickými osobami Údaje sú niekedy uvedené priamo v zmluvách alebo získané v súvislosti s plnením zmlúv. Ide 

o titul, meno, priezvisko, funkciu resp. pracovnú pozíciu a kontaktné údaje.  

Uvedené osobné údaje potrebujeme získať, používať a iným spôsobom spracúvať na riadne a efektívne 

plnenie zmluvy, resp. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi na Vašej strane ako nášho obchodného 

partnera, čo je náš oprávnený záujem. Ak by údaje neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému 

plneniu podmienok.  

V rozsahu v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených údajov 

osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo 

tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, napr. na účely 

doručenia našej faktúry príslušnému pracovníkovi nášho zmluvného partnera, je zodpovedajúce uchovávanie 

a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie našej príslušnej zákonnej povinnosti.  

Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať mlčanlivosť o vyššie uvedených osobných údajov týkajúcich sa 

zmluvných strán alebo obchodných partnerov .  

Uvedené osobné údaje, s výnimkou obvyklého predkladania podkladov a informácií daňovým, právnym 

a iným poradcom a daňovým úradom a iným príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných 

právnych predpisov, sú poskytované len v nevyhnutných prípadoch, a to len v rámci skupiny Fritzmeier Group.  

Osobné údaje uvedené hore uchovávame do uplynutia 5 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce 

s našimi obchodnými partnermi. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo 

podobných predpisov, budú uchovávané na dobu podľa týchto predpisov.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje, taktiež ani 

profilovanie a ani automatizované rozhodovanie.  

Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo: 

 na prístup k osobným údajom; 

 na opravu osobných údajov; 

 na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania; 

 namietať proti spracúvaniu osobných údajov; 

 na ich prenos inej osobe; 

 podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.  

 Ohľadom ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom oprávnenej osoby: 
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a) emailovou správou zaslanou na: i.michalickova@fritzmeier.com, 

b) telefonicky: 038 76 26 428, 

c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR“ na obálke, 

d) osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.  

  

mailto:i.michalickova@fritzmeier.com

