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Ochrana osobných údajov  
(oboznámenie so spracúvaním) 

 
pre dodávateľov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 

v znení účinnom od 25.5.2018 
 
podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

(OOÚ Dodávatelia)
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Článok 1. 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 
KÄRCHER Slovakia s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo KÄRCHER“) 

 
Kontaktné údaje: 
Adresa:    KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra 
Tel. kontakt:    00421/ 37/ 65 55 798 
e-mail:    info@karcher.sk 
Odkaz na kontaktný formulár: https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/kontakt.html 
 

Článok 2. 
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov (i) je získavanie nových zmluvných partnerov, uzatvorenie a 
plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou KÄRCHER a zmluvným partnerom, (ii) plnenie 
zákonných povinností, (iii) oprávnený záujem prevádzkovateľa, t.j. uplatňovanie nárokov spoločnosti 
KÄRCHER. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – 
spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, (ii) článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o 
ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach) - spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 
KÄRCHER je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou KÄRCHER. Príjemcom 
osobných údajov sú daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako 
prevádzkovatelia.  (iii) je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov 
spoločnosťou KÄRCHER je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti KÄRCHER. 
Príjemcom osobných údajov sú súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a 
iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. 
 

Článok 3. 
Sledovaný oprávnený záujem 

Spoločnosť KÄRCHER považuje za svoj oprávnený záujem spracúvanie osobných údajov na vyššie 
uvedený účel v rozsahu, kedy predmetná fyzická osoba, o ktorej spoločnosť KÄRCHER potrebuje 
spracúvať osobné údaje nie je zmluvnou stranou spoločnosti KÄRCHER, ale je zamestnancom, 
pracovníkom, členom orgánu, dodávateľom alebo dobrovoľníkom právnickej osoby, ktorá je zmluvnou 
stranou spoločnosti KÄRCHER. 
 
Poučenie: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na 
základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti súvisiacemu profilovaniu podľa čl. 21 
ods. 1 GDPR.  

Článok 4. 
Príjemcovia osobných údajov 

Osobné údaje dodávateľa nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto 
povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi dodávateľom a spoločnosťou 
KÄRCHER alebo je nevyhnutné pre plnenie predzmluvných/zmluvných povinností alebo sledovaný 
oprávnený záujem.  

Článok 5. 
Povinnosť poskytnúť osobné údaje 

Nie je zákonnou povinnosťou dotknutých osôb poskytnúť spoločnosti KÄRCHER osobné údaje 
spracúvané na vyššie uvedený účel spracúvania, ide však o zmluvnú požiadavku a požiadavkou, ktorá 
je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Ak je zmluvnou stranou spoločnosti KÄRCHER priamo dotknutá 
osoba, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne spoločnosti 
KÄRCHER poskytnúť nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, nebude môcť dôjsť k uzatvoreniu danej 
zmluvy. Ak zmluvnou stranou spoločnosti KÄRCHER  nie je dotknutá osoba ale právnická osoba, 
poskytnutie osobných sa riadi vzťahom medzi danou právnickou osobou a dotknutou osobou. 
Neposkytnutie údajov by v takom prípade mohlo sťažiť plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou 
KÄRCHER a danou právnickou osobou.  
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Článok 6. 

Kategórie dotknutých osobných údajov 
Spoločnosť KÄRCHER spracúva najmä bežné kategórie osobných údajov medzi ktoré patria 
identifikačné a kontaktné osobné údaje bežne používané v rámci zmlúv (ako napr. meno, priezvisko, 
pozícia, číslo dokladu totožnosti, email, telefónne číslo, bydlisko, dátum narodenia a pod.). K 
spracúvaniu osobitných kategórií osobných údajov v rámci tohto účelu nedochádza.  
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva z konkrétneho predzmluvného/zmluvného 
vzťahu, je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 

Článok 7. 
Zdroj získania osobných údajov 

Spoločnosť KÄRCHER získava údaje priamo od dodávateľa alebo z verejne prístupných registrov, 
prípadne od jeho zamestnávateľa, ktorý je zmluvnou stranou spoločnosti KÄRCHER.  
 

Článok 8. 
Doba spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu (i) rokovania o potenciálnom zmluvnom vzťahu, trvania 
zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou KÄRCHER a zmluvným partnerom, (ii) stanovenú priamo 
príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom, (iii) počas doby 
vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti KÄRCHER 
uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.  
 

Článok 9. 
Cezhraničný prenos osobných údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov sa nevykonáva.  

Článok 10. 
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov 

Dodávateľ ako dotknutá osoba má najmä právo žiadať od spoločnosti KÄRCHER ako 
prevádzkovateľa:  

• prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,  
• opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  
• vymazanie osobných údajov spracúvaných spoločnosťou KÄRCHER podľa čl. 17 GDPR,  
• obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,  
• odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol spoločnosti KÄRCHER podľa čl. 20 GDPR v 

štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú 
zároveň spracúvané na základe zmluvy.  

 
Dotknutá osoba má tiež právo:  

• namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť KÄRCHER spracúva na právnom 
základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania (profilovanie sa pri tomto účele 
neaplikuje) podľa čl. 21 GDPR;  

• žiadať, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovania za podmienok 
stanovených v čl. 22 GDPR (nie je predmetom tohto účelu),  

• podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR resp. návrh 
na začatie konania § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.  

 
Vyššie uvedené práva však nie sú absolútne a spoločnosti KÄRCHER im vyhovie len ak sú splnené 
podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach GDPR. Napr. žiadosti o vymazanie osobných údajov 
vyhovie len ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, 
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 
ods. 2 GDPR, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa 
splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosti 
KÄRCHER podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 
podľa článku 8 ods. 1 GDPR. Z tohto dôvodu spoločnosť KÄRCHER odkazuje na právny text GDPR a 
jeho príslušné ustanovenia a odporúča dotknutým osobám pred uplatnením svojich práv konzultovať 
obsah daného predpisu a jednotlivých ustanovení. Takýto postup dotknutých osôb urýchli vyhovenie 
žiadosti resp. odpovedanie žiadosti zo strany spoločnosti KÄRCHER. 
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Článok 11. 
Zodpovedá osoba a možnosti kontaktovania 

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane 
osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú: 
Meno a priezvisko:   Ing. Ján Šaliga 
Adresa:     KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra 
Tel. kontakt:                00421/ 37/ 65 55 798 
e-mail:     info@karcher.sk 
Odkaz na kontaktný formulár:  https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/kontakt.html 

 
Článok 12. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 
Spoločnosť KÄRCHER vo vzťahu k dodávateľom nevyužíva žiadnu z foriem automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR.  
 

Článok 13. 
Príslušné právne predpisy 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných 
údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 
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