
 

 

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov 
 
 

Týmto oznámením vás informujeme o tom, akým spôsobom skupina Mondi, najmä však  

subjekt skupiny Mondi, s ktorým komunikujete („my“), spracúva vaše osobné údaje . 

 

1. Účely, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame 

 

Vaše osobné údaje (uvedené v bode 2 nižšie) spracúvame na nasledujúce účely: 

 

a) spolupráca v rámci dodávateľského reťazca; 

b) strategické využitie zdrojov; 

c) sprostredkovanie; 

d) riadenie životného cyklu zmluvy; 

e) výdajová analýza; 

f) proces riadenia dodávateľov; 

g) finančné riadenie dodávateľského reťazca; 

h) správa faktúr; 

i) dynamické stanovenie cien; 

j) platby; a 

k) vyhľadávanie dodávateľov. 

 

Tieto údaje zhromažďujeme priamo od vás, od našich distribučných partnerov alebo od 

vášho zamestnávateľa. 

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak ich však neposkytnete, nebudeme môcť 

vykonávať príslušné obchodné postupy, vrátane predajných a distribučných procesov. 

 

2. Kategórie spracúvaných údajov a právny dôvod spracúvania 

 

Vaše osobné údaje spracúvame (i) na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu 

(podľa článku 6 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktorý spočíva v splnení účelov 

stanovených v bode 1 vyššie, alebo (ii) z dôvodu nevyhnutnosti na plnenie zmluvnej 

povinnosti alebo s cieľom vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť 

(článok 6 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR) alebo (iii) z dôvodu potreby plniť právne 

povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú (článok 6 bod 1 písm. c) nariadenia GDPR). 

 

Spracúvame nasledujúce osobné údaje: 

 
a) základné údaje 

 meno 

 akademický titul 

 oslovenie/pohlavie 
 obchodná firma spoločnosti 

 adresa 

 telefónne číslo  

 e-mailová adresa 
 ďalšie kontaktné údaje dodávateľa 

 správa o hodnotení spoločnosti 

 meno kontaktnej osoby u dodávateľa 



 

 

 

 pracovná pozícia a úloha v rámci projektového tímu 

 oddelenie 
 jazyk 

 pracovné kontaktné údaje 

 partnerské roly dodávateľov potrebných pre fakturáciu a objednávky 

 identifikačné číslo vydané štátnym orgánom 
 informácie o využívaní akýchkoľvek online služieb poskytovaných ktoroukoľvek 

spoločnosťou zo skupiny Mondi, vrátane IP adresy, overovacích údajov (napr. 
používateľské meno a heslo), navštívené URL, čas a dátum použitia online 
služby alebo jej konkrétnej funkcie, názov a verzia klientskeho softvéru, 
lokalizačné údaje, a webová stránka (URL) navštívená pred vstupom do online 
služby. 

 
b) účtovné a platobné údaje 

 daňové identifikačné číslo 

 daňový kód 

 kód krajiny 

 kód banky 
 číslo bankového účtu 

 meno/názov majiteľa účtu 

 kód účtu 

 kategória banky 
 referenčné údaje 

 SWIFT kód 

 IBAN 

 názov a adresa banky 
 príloha s potvrdzujúcimi dokumentmi 

 platobné podmienky 

 účtovná korešpondencia 

 
c) klasifikácia dodávateľov 

 portfólio predajcov 

 kategórie výrobkov 
 hlavné kategórie výrobkov 

 ďalšie kategórie výrobkov 

 kategórie predajcov  
 

d) kvalifikácia dodávateľov 
 

e) informácie o tovare a/alebo službách ponúkaných dodávateľom 

 množstvo a kvalita ponúkaného tovaru a/alebo služieb 

 iné obchodné podmienky ponuky 
 

f) zmluvné informácie 

 obchodné podmienky zmluvy 

 právne podmienky zmluvy 
 prípadná ďalšia zmluvná dokumentácia 

 informácie o plnení zmluvy a prípadoch neplnenia 

 

3. Prenos vašich osobných údajov 

 



 

 

 

Na vyššie uvedené účely budeme niektoré vaše osobné údaje prenášať nasledujúcim 

príjemcom: 

 poskytovateľom IT služieb, ktorých využívame; 

 subjektom skupiny Mondi; a 
 našim distribučným a obchodným partnerom, ak sa podieľajú na dodávkach 

výrobkov/poskytovaní služieb. 

 

Niektorí z vyššie uvedených príjemcov sa nachádzajú mimo vašej krajiny alebo spracúvajú 

vaše osobné údaje mimo vašej krajiny. Úroveň ochrany údajov v inej krajine nemusí byť 

rovnaká ako vo vašej krajine. Z tohto dôvodu vykonávame opatrenia, ktoré zabezpečia, že 

všetci príjemcovia budú poskytovať primeranú úroveň ochrany údajov. Uzatvárame napríklad 

príslušné zmluvy o prenose údajov na základe štandardných zmluvných doložiek 

(2010/87/ES a/alebo 2004/915/ES). Tieto zmluvy sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese 

contact.procurement@mondigroup.com. 

 

4. Doba uchovávania údajov 

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu, ktorú dôvodne považujeme za 

nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených v bode 1 vyššie, a po dobu povolenú 

príslušnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje budeme v každom prípade uchovávať 

po dobu, po ktorú budú trvať naše zákonne povinnosti ich uchovávať, alebo kým nebudú 

premlčané prípadné právne nároky. 

 

5. Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom 

 

Na základe príslušných právnych predpisov máte okrem iného právo (za podmienok 

stanovených príslušnými právnymi predpismi): (i) skontrolovať, či máme v držbe vaše 

osobné údaje a o aký druh osobných údajov ide, a vyžiadať si kópiu takýchto údajov, (ii) 

vyžiadať si opravu, doplnenie alebo vymazanie svojich osobných údajov, ktoré sú nepresné 

alebo sú spracúvané v rozpore s príslušnými požiadavkami, (iii) vyžiadať si, aby sme 

obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, (iv) za určitých okolností namietať proti 

spracúvaniu svojich osobných údajov z oprávnených dôvodov, (v) požiadať o prenosnosť 

údajov, (vi) byť informovaný(-á) o totožnosti tretích strán, ktorým sú vaše osobné údaje 

prenášané, a (vii) podať sťažnosť príslušnému úradu. 

 

6. Naše kontaktné údaje 

 
a) Vaša kontaktná osoba v spoločnosti Mondi alebo 

contact.procurement@mondigroup.com 
b) Kontaktné údaje každého subjektu nájdete tu: 

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/  
c) Prípadne, môžete použiť aj „kontaktný formulár“. 

 

Posledná aktualizácia prebehla 27. novembra 2018. 
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