
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie:

Ochrana vašich osobných údajov je špeciálnou úlohou všetkých spoločností skupiny Felbermayr. Preto spracúvame vaše osobné 

údaje výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, DSG). V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás informujeme 

o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v našej spoločnosti a u našich zmluvných spracovateľoch osobných údajov (prá-

vnické alebo fyzické osoby, ktoré spracúvajú údaje v našom mene). 

Osobné údaje:

Zhromažďujeme, spracúvame a používame vaše osobné údaje iba s vaším súhlasom alebo pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmlu-

vy, ktorá je s vami uzatvorená, alebo ak existuje iný právny dôvod v súlade s DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov), napríklad, ak je spracovanie údajov povolené za účelom ochrany vašich právnych záujmov. Údaje budú vymazané, ak sa 

uistíme, že tieto údaje už nebudeme potrebovať pre účely plnenia alebo pre účely obhajoby voči nárokom, ktoré boli proti nám 

vznesené. Sú zhromažďované iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie a poskytovanie našich výkonov, alebo tie, 

ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Poskytovanie údajov tretím stranám (právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré nie sú zmlu-

vnými spracovateľmi osobných údajov) sa vykonáva iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorá je s vami uzatvorená 

(napríklad akýmikoľvek subdodávateľmi), a tiež z právnych dôvodov. Možní príjemcovia údajov: poisťovne, úrady, inkasné agentúry, 

daňoví poradcovia a právni zástupcovia na splnenie našich podnikateľských povinností. 

Zabezpečenie údajov:

Ochrana vašich osobných údajov sa realizuje prostredníctvom vhodných organizačných a technických opatrení. Tieto opatrenia sa 

týkajú najmä ochrany pred neoprávneným, nezákonným alebo náhodným prístupom, spracovaním, stratou, použitím a zaobchád-

zaním. Bez ohľadu na úsilia o zachovanie stále vysokej úrovne náležitej starostlivosti nemožno vylúčiť, že informácie, ktoré zdieľate 

s nami cez internet, budú vidieť a používať iné osoby. Preto vás upozorňujeme, že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zverej-

nenie informácií v dôsledku chýb pri prenose údajov, ktoré neboli nami spôsobené, a/alebo v dôsledku neoprávneného prístupu 

tretích strán (napr. útok hackerov na e-mailový účet, resp. telefón, zachytávanie údajov a podobne).

Vaše práva:

V zásade máte právo na informovanie, opravu, vymazanie, obmedzenie, možnosť prenosu údajov, odvolanie a namietanie. Ak 

sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov alebo akýmkoľvek spôsobom porušuje 

vaše nároky na ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať na dolu uvedenej adrese. Máte k dispozícii naše nasledujúce 

kontaktné údaje: Felbermayr Holding GmbH, Voralpenstraße 4, 4600 Wels, +43 5 0695-0, e-mail: datenschutz@felbermayr.cc

Okrem toho, môžete svoju sťažnosť predložiť dozornému údadu. V Rakúsku je to Úrad na ochranu osobných údajov.
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