
Strana 1 z 2 
 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

V RÁMCI OSLOVOVANIA POTENCIÁLNYCH KLIENTOV   
 

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 35 979 798 (ďalej len 
„spoločnosť NATUR-PACK“ alebo „spoločnosť“) v súlade s čl. 13 a 14 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, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných 
údajov spoločnosťou NATUR-PACK v rámci oslovovania potenciálnych klientov. 

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to spravidla 
štatutári a kontaktné osoby potenciálneho klienta / zmluvného partnera – výrobcu vyhradeného výrobku  (ďalej 
len „dotknutá osoba“). 

 

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ? 

 

Spoločnosť NATUR-PACK je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Nových zmluvných partnerov (výrobcov 

vyhradeného výrobku) spoločnosť oslovuje spravidla telefonicky (kontaktné údaje sú získavané z verejne dostupných 

databáz, alebo databáz tretích strán na základe zmluvného dojednania) a na základe privolenia sú potenciálnym 

zmluvným partnerom zasielané informácie o činnosti spoločnosti, o jej poslaní, ako aj o povinnostiach vyplývajúcich 

potenciálnemu zmluvnému partnerovi z osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). 

Na základe počtu zmluvných partnerov (výrobcov vyhradeného výrobku) je spoločnosť následne povinná uzatvoriť 

zmluvy zo samosprávou (mestami a obcami). Vzhľadom na uvedené je oprávneným záujmom spoločnosti vyhľadávať 

potenciálnych zmluvných partnerov a oslovovať samosprávu s cieľom zabezpečiť hlavné poslanie.  

 

Právny základ spracúvania: 

 

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely 
oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch: oprávnený záujem 
spočíva v propagovaní činnosti spoločnosti za účelom ochrany životného prostredia prostredníctvom triedenia a 
recyklácie odpadov, ako aj poskytovanie informácií o plnení zákonných povinností. 

 

Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo u spoločnosti namietať, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa 
jej týkajú a ktoré je vykonávané na vymedzený účel spracúvania. Spoločnosť nebude ďalej spracúvať osobné 
údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami 
a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov. 

 

Rozsah spracúvaných údajov: 

 

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov spravidla pracovných 
kontaktných údajov ako napr.: Meno a priezvisko, pracovná pozícia / funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo, 
identifikačné údaje potenciálneho zmluvného partnera, predmet podnikania 

 

Osobné údaje môžu byť spoločnosťou získavané predovšetkým z nasledujúcich zdrojov: 

• priamo od dotknutej osoby,  

• z verejne dostupných informácii (zverejnených najmä na webových stránkach a portáloch), 

• z databáz tretích strán (na základe zmluvného vzťahu so spracovateľom databázy). 

 

  

http://www.privacy-regulation.eu/sk/13.htm
https://www.naturpack.sk/o-nas/o-spolocnosti-natur-pack/
https://www.naturpack.sk/o-nas/nase-poslanie/


Strana 2 z 2 
 

Príjemcovia osobných údajov: 

 

Spoločnosť neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú spracúvané na účely zasielania potenciálnych klientov  
s výnimkou prípadov, ak je údaje spoločnosť povinná alebo oprávnená poskytnúť na základe ustanovení osobitného 
zákona, v rámci oprávnených záujmov alebo v rámci zmluvných záväzkov (napr. kontrolným alebo dozorným 
štátnym orgánom, zmluvne povereným sprostredkovateľom, ktorí budú údaje spracúvať v mene spoločnosti 
NATUR-PACK – napr. za účelom prípravy a rozposielania oslovení). 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 

Osobné údaje sú spracúvané počas lehoty: 24 mesiacov a následne sú uchovávané len firemné identifikačné údaje 
(bez osobných údajov) na účely evidencie procesu oslovovania a vylúčenia duplicitných oslovovaní potenciálnych 
klientov. 

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

 

Dotknutá osoba má právo: 

• na informácie o spracúvaní jej osobných údajov, 

• získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú, 

• požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov, 

• požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné, 

• namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí 
s konkrétnou situáciou, 

• požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch, 

• dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému 
prevádzkovateľovi, 

• podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce 
alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je 
spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.  

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 
Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214 

• podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti NATUR-PACK v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných 
údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak 
vykonať: 

- písomne /osobne na adrese: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 

- elektronicky na adrese: gdpr@naturpack.sk 

 

Bližšie informácie o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke www.naturpack.sk v dokumente 
„PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“ 

 

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 13.5.2021 
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