
                                                                              
 

 

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
VYHLÁSENIE 
Spoločnosť Brenntag stanovila súbor záväzných podnikových pravidiel na plnenie záväzku ochrany osobných 
údajov bez ohľadu na to, kde sa vaše osobné údaje spracúvajú, s cieľom ochrany vášho súkromia v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré nadobudlo platnosť dňa 25. mája 2018. 
Tieto zásady predstavujú globálny štandard spoločnosti Brenntag, vzťahujúci sa na všetky pridružené 
spoločnosti Brenntag. 

 
ÚČEL OZNÁMENIA O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie o tom, ako spoločnosť Brenntag 
získava a spracúva vaše osobné údaje počas vášho používania týchto internetových stránok, vrátane 
prípadných údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto internetových stránok, keď si zakúpite produkt 
alebo službu. MENO A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA Informácie o príslušnom prevádzkovateľovi 
nájdete v tiráži. 
 

PRIHLASOVANIE 
Internetové servery spoločnosti Brenntag sledujú stránky navštívené na internetových stránkach spoločnosti 
Brenntag, dobu strávenú na týchto stránkach a typy vyhľadávania na týchto stránkach. Tým sa automaticky 
získavajú a ukladajú nasledujúce informácie (ktoré sa odosielajú cez internetový prehliadač alebo aktivitu pri 
prehliadaní návštevníka) v závislosti od výberu nastavenia ochrany osobných údajov pri návšteve 
internetových stránok spoločnosti Brenntag. K ďalšiemu spracovaniu osobných údajov môže dôjsť na základe 
vašich preferencií, ako napr. 

1 Dátum a čas požiadavky na serveri · · 
2 Geolokácia · · 
3 Typ/verzia operačného systému · 
4 Typ/verzia prehliadača 
5 Objem prenosu dát 

6 Rozlíšenie obrazovky 
7 Použité odkazy a ich stav 

Z toho dôvodu zaznamenáva spoločnosť Brenntag aj adresy internetového protokolu (IP) návštevníkov, čo je 
jedinečné číslo dynamicky pridelené poskytovateľovi internetových služieb (ISP) každému počítaču na 
internete. Táto IP adresa, ktorú spoločnosť Brenntag získava, môže obsahovať informácie, ktoré je možné 
považovať za identifikovateľné. Spoločnosť Brenntag používa informácie za účelom prevencie potenciálne 
nezákonnej činnosti a presadzovania našich všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť Brenntag 
používa aj rad technologických systémov na odhaľovanie a riešenie anomálnej činnosti a preverovanie 
obsahu v záujme prevencie nežiaducich javov, ako je napríklad spam. Tieto opatrenia môžu mať vo 
výnimočných prípadoch pre niektorých používateľov za následok dočasné či trvalé pozastavenie alebo 
prerušenie určitých funkcií. Spoločnosť Brenntag využíva tieto informácie na štatistické účely, na zistenie, 
ktoré stránky používatelia navštevujú, a aké produkty a služby ich zaujímajú alebo by mohli byť pre 



                                                                              
 

 

návštevníkov internetových serverov spoločnosti Brenntag zaujímavé. Tieto údaje získavame a spracúvame 
na účely zabezpečenia tejto internetovej stránky, čo je naším oprávneným záujmom v zmysle nariadenia 
GDPR. Tento druh osobných údajov automaticky vymazávame či anonymizujeme po 14 dňoch. 
 

SÚBORY COOKIES V PREHLIADAČI 
Internetové stránky spoločnosti Brenntag sledujú pomocou súborov cookies relácie používateľov. Súbor 
cookie (tiež nazývaný webový, internetový cookie, prehliadačový súbor cookie alebo len cookie) je malé 
množstvo údajov poslaných z internetovej stránky a uložených na počítač používateľa prostredníctvom 
internetového prehliadača používateľa, kým si používateľ prehliada stránky, s cieľom uloženia vašich 
nastavení pre dané stránky, napr. vášho preferovaného jazyka alebo lokality, a/alebo informácií, ktoré vám 
pomôžu vstúpiť na stránky bez nutnosti prihlásiť sa. Súbory cookies teda internetovej stránke hovoria, že na 
nej už prehliadač predtým bol. V závislosti od voľby nastavenia pri udeľovaní vášho súhlasu s používaním 
súborov cookies v prehliadači pri prvej návšteve internetovej stránky (internetových stránok) spoločnosti 
Brenntag, používa spoločnosť Brenntag sledovacie súbory cookies tretích strán a ďalšie technológie (napr. 
webové majáky) na spracovanie doplnkových informácií, aktiváciu vedľajších funkcií na internetových 
stránkach spoločnosti Brenntag a zmieňovaných funkcií tretej strany (ako je napr. odkaz na „zdieľanie“ na 
sociálnych sieťach). 

Ak si neželáte, aby sa na váš počítač ukladali súbory cookies všeobecne ani v dôsledku používania 
internetovej stránky spoločnosti Brenntag, môžete súbory cookies úplne vypnúť vykonaním zmien v sekcii 
preferencií vo svojom internetovom prehliadači. Vezmite však na vedomie, že ak tak urobíte, niektoré 
funkcie internetových stránok spoločnosti Brenntag možno nebudú fungovať. 

Ak sa rozhodnete prijať uloženie súborov cookies na svojom pevnom disku, no prajete si byť informovaní o 
používaní súborov cookies na navštívených stránkach, zapnite si upozorňovanie v časti týkajúcej sa 
upozorňovania na súbory cookies, ktorú tiež nájdete v nastaveniach preferencií vo svojom prehliadači. Vo 
väčšine prípadov sú súbory cookies v prehliadači, ktorý používa spoločnosť Brenntag, relačnými súbormi 
cookies, a preto ich uloženie trvá len po dobu trvania používateľskej relácie, v niektorých prípadoch však 
spoločnosť Brenntag používa trvalé súbory cookies, ktoré zostanú na vašom pevnom disku, poskytnú 
informácie o aktuálnej relácii a potom vyčkajú do tej doby, kým stránku znova použijete. Vďaka týmto 
užitočným informáciám môže spoločnosť Brenntag rozpoznať častých používateľov, zlepšiť prístup pre 
používateľov na stránku a jej používanie a umožniť stránke sledovať správanie používateľov, čo spoločnosti 
Brenntag pomáha zlepšovať aj obsah. Tieto súbory cookies sa používajú len na tento účel a nepoužívajú sa 
na identifikáciu používateľov, ani na sledovanie ich používania iných internetových stránok. Nasledujúce 
súbory cookies sa spustia len v prípade, že im na to dáte svoj súhlas prostredníctvom okna súhlasu s 
prijímaním súborov cookies. 

• _ga Účel: rozlišuje používateľov. Výmaz po 2 rokoch 
• _gid/ Účel: rozlišuje používateľov. Výmaz: po 24 hodinách 
• _gat Účel: obmedzenie počtu požiadaviek. Výmaz po 1 minúte. 

 
WEBOVÉ MAJÁKY (WEB BEACONS) 
Spoločnosť Brenntag môže používať technológiu „webových majákov“ na internetových stránkach 
spoločnosti Brenntag alebo v marketingových e-mailoch s cieľom sledovať zobrazené stránky alebo otvorené 
správy, dátum a čas, kedy ste naše stránky navštívili, informácie o internetovej stránke, z ktorej ste prišli, o 
type prehliadača, ktorý používate, o type operačného systému, ktorý používate a o doméne a adrese vášho 
poskytovateľa internetových služieb. Webový maják spočíva vo využívaní rôznych techník, ktoré sa používajú 



                                                                              
 

 

na internetových stránkach alebo e-mailoch s cieľom vykonávať nenápadnú (zvyčajne neviditeľnú) kontrolu, 
že používateľ otvoril obsah. Medzi zvyčajné spôsoby ich využitia patrí sledovanie e-mailov a označovanie 
stránok na účely webovej analýzy. Medzi ďalšie názvy patrí webový bug, sledovací bug, tag, pixelový tag, 
jednopixelové obrázky gif alebo stránkový tag. 
 

FUNKCIA DO NOT TRACK (DNT) 
Internetové servery spoločnosti Brenntag budú rešpektovať vaše rozhodnutie odhlásiť sa z prijímania našich 
sledovacích služieb či sledovacích služieb tretích strán, vrátane reklám založených na správaní. Toto 
odhlásenie bude podmienené vaším nastavením funkcie DNT (do not track = nesledovať) v internetovom 
prehliadači, avšak z dôvodu technologických obmedzení, internetové stránky nereagujú na nastavenie 
funkcie DNT v spotrebiteľských prehliadačoch. V súčasnosti neexistuje žiadny solídny mechanizmus, ktorý by 
zaručil vplyv nastavenia funkcie DNT v spotrebiteľských prehliadačoch na komerčné internetové stránky. 

 
GOOGLE ANALYTICS 
Tieto internetové stránky používajú Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú 
spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie, ktoré 
generuje súbor cookie o vašom využívaní našich internetových stránok (vrátane vašej IP adresy), budú 
odovzdávané spoločnosti Google, ktorá ich bude ukladať na servery, ktoré sú zvyčajne v USA, ale prípadne aj 
v členských štátoch EÚ. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy spoločnosť Google skráti/anonymizuje 
posledných 8 znakov IP adresy pre členské krajiny Európskej únie a pre ostatné strany dohody o Európskom 
hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa zaslaná na servery spoločnosti 
Google v Spojených štátoch a skrátená bude nimi. V mene prevádzkovateľa internetových stránok použije 
spoločnosť Google tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania internetových stránok, 
zostavovania správ o aktivite na internetových stránkach pre prevádzkovateľov internetových stránok a 
poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na internetových stránkach a používania internetu pre 
prevádzkovateľov internetových stránok. Google nebude priraďovať vašu IP adresu k žiadnym iným údajom, 
ktoré sú v držaní spoločnosti Google. Používanie súborov cookies spoločnosťou Google môžete odmietnuť 
vybraním zodpovedajúceho nastavenia svojho internetového prehliadača, pozri aj bod 6 vyššie. Vezmite však 
na vedomie, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť používať všetky funkcie týchto internetových stránok. 
Ďalej môžete zakázať spoločnosti Google získavať a používať tieto údaje (súbory cookies a IP adresa) 
stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača z adresy 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Zbieraniu údajov službou Google Analytics môžete 
zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Môžete nainštalovať súbor cookie, ktorý slúži na odhlásenie, a má 
tak zabrániť budúcemu získavaniu vašich údajov, ak navštívite tieto internetové stránky: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Tu nájdete podrobnejšie informácie o podmienkach používania a 
o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a na 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na 
nasledujúcom odkaze https://www.google.com/analytics/.  

Vezmite však na vedomie, že tieto internetové stránky spúšťajú službu Google Analytics pod nastavením 
„gat._anonymizeIp();“, aby sa zaistilo anonymizované zachytávanie zamaskovaním poslednej časti vašich IP 
adries (maskovanie IP). 

 
 
 



                                                                              
 

 

GOOGLE TAG MANAGER 

Tieto internetové stránky používajú službu Google Tag Manager. Služba Google Tag Manager je riešenie, 
ktoré umožňuje marketérom spravovať tagy na internetových stránkach z aplikácií, ako je Google Analytics, 
na jednom mieste/cez jedno rozhranie. Samotný Tool Tag Manager (ktorý tagy zavádza) je doména bez 
súborov cookies, ktorá nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Tento nástroj aktivuje ostatné tagy, ktoré môžu 
potom za určitých okolností údaje zhromažďovať. Google Tag Manager k týmto údajom nepristupuje. Ak 
došlo na úrovni domény alebo súboru cookie k deaktivácii, zostane táto deaktivácia v platnosti u všetkých 
sledovaných tagov, ktoré sú zavedené pomocou služby Google Tag Manager. 
 
OBCHODNÉ KONTAKTY 

Keď obchodujeme s vami alebo so spoločnosťou, pre ktorú pracujete, získavame a používame vaše 
informácie nasledujúcim spôsobom. Ak nie je uvedené inak, vaše údaje sme získali od vás osobne, od vášho 
zamestnávateľa alebo z verejne dostupných zdrojov. Ďalej v tabuľke uvádzame popis všetkých spôsobov, 
akými používame vaše osobné údaje, a na aké právne základy sa pri tom spoliehame. Tiež zmieňujeme, ktoré 
naše oprávnené záujmy sú vhodné a v akých situáciách. Vezmite na vedomie, že môžeme spracúvať vaše 
osobné údaje z viac ako jedného zákonného dôvodu v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý vaše údaje 
používame. Obráťte sa na nás v prípade, že potrebujete podrobné informácie o konkrétnom právnom 
dôvode, na ktorý sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame, ak je v nižšie uvedenej tabuľke 
uvedený viac ako jeden dôvod. 
 

Účel/činnosť Typ údajov 
Právny základ pre spracúvanie 
vrátane oprávneného záujmu 

Registrácia ako nový 
zákazník 

(a) krstné meno, 
priezvisko (b) obchodné 
kontaktné údaje, ako je 
napr. e-mail a obchodná 
adresa 

Plnenie zmluvy s vami 

Spracovanie a dodanie 
vašej objednávky 
vrátane: (a) správy 
platieb, poplatkov a 
výkladov (b) inkasovania 
a vymáhania peňazí, 
ktoré sú nám dlžné 

(a) krstné meno, 
priezvisko (b) obchodné 
kontaktné údaje, ako je 
napr. e-mail a obchodná 
adresa (c) financie, 
firemný bankový účet (d) 
transakcie 

(a) Plnenie zmluvy s vami (b) 
Nevyhnutné pre naše oprávnené 
záujmy (vymáhanie dlhov) 

Správa nášho vzťahu s 
nami, čo bude zahŕňať: 
(a) informovanie o 
zmenách našich 
všeobecných podmienok 

(a) krstné meno, 
priezvisko (b) obchodné 
kontaktné údaje, ako je 
napr. e-mail a obchodná 
adresa 

(a) Plnenie zmluvy s vami (b) 
Nevyhnutné na plnenie našej 
právnej povinnosti (c) Nevyhnutné 
pre naše oprávnené záujmy 
(priebežná aktualizácia našich 



                                                                              
 

 

Účel/činnosť Typ údajov 
Právny základ pre spracúvanie 
vrátane oprávneného záujmu 

alebo zásad ochrany 
osobných údajov (b) 
žiadosť o recenziu alebo 
vyplnenie prieskumu 

záznamov a analýza toho, ako 
zákazníci používajú naše 
produkty/služby) 

Umožnenie vašej účasti v 
losovaní, súťaží alebo 
vyplnenie prieskumu 

(a) krstné meno, 
priezvisko (b) obchodné 
kontaktné údaje, ako je 
napr. e-mail a obchodná 
adresa 

(a) Plnenie zmluvy s vami (b) 
Nevyhnutné pre naše oprávnené 
záujmy (analýza toho, ako zákazníci 
používajú naše produkty/služby, ich 
vývoj a zabezpečovanie rastu nášho 
podnikania) 

 

NEWSLETTER A DALŠIA MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Ak od nás dostanete newsletter, potom sme vás pôvodne pridali do zoznamu príjemcov v súlade so zákonmi 
platnými v dobe registrácie. K dostávaniu tohto newslettera je nevyhnutné prihlásiť sa k odberu dvojitým 
prihlásením, aby sme si boli istí, že ste tým pravým príjemcom. Dvojité prihlásenie k odberu znamená, že po 
vyplnení nášho formulára prihlasovania k odberu nášho newslettera vám zašleme e-mail na e-mailovú 
adresu, ktorú ste uviedli. Musíte potom otvoriť odkaz a postupovať podľa neho na dokončenie vášho 
prihlásenia. Musíme uložiť čas a IP adresu vášho potvrdenia, aby sme boli schopní dokázať, že ste sa 
skutočne prihlásili k odberu newslettera. Využívanie personalizovanej inzercie – spoločnosť Brenntag 
nezdieľa vaše informácie s inzerentmi bez vášho súhlasu. Spoločnosť Brenntag umožňuje inzerentom zvoliť si 
charakteristiky používateľov, ktorí ich reklamy uvidia, a spoločnosť Brenntag môže použiť akékoľvek atribúty, 
ktoré nie sú osobne identifikovateľné, a ktoré spoločnosť Brenntag zhromaždila s cieľom vybrať vhodné 
publikum pre dané reklamy. Keď kliknete na reklamu alebo s ňou budete inak pracovať, existuje možnosť, že 
inzerent umiestni súbor cookie do vášho prehliadača a že vaše atribúty splnia kritériá, ktoré daný inzerent 
zvolil. 

 
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS 
Ak je používanie vašich údajov založené na vašom výslovnom súhlase, ako je objednanie newslettera, 
môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas pre budúce spracovanie na daný účel. Všetky ostatné práva 
dotknutých osôb nájdete nižšie. 

 
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Brenntag môže získané informácie zdieľať s tretími stranami na účely ďalšieho spracovania s 
cieľom zaistiť bezpečný, efektívny a na mieru upravený zážitok. Tu je pár podrobností ohľadne toho, ako to 
spoločnosť Brenntag dosahuje: Poskytovanie produktov: Každý subjekt skupiny spoločnosti Brenntag môže 
zdieľať vaše osobné údaje v rámci skupiny, ako aj so zástupcami, dodávateľmi či partnermi spoločnosti 
Brenntag v súvislosti so službami, ktoré tieto jednotlivci alebo subjekty poskytujú pre spoločnosť Brenntag 
alebo spolu s ňou. Títo zástupcovia, dodávatelia alebo partneri sú obmedzení v používaní týchto údajov  



                                                                              
 

 

akýmkoľvek iným spôsobom ako s cieľom poskytovať služby pre spoločnosť Brenntag alebo na účely 
spolupráce, na ktorej sa spolu so spoločnosťou Brenntag zúčastňujú (napr. niektoré z našich produktov sa 
vyvíjajú a uvádzajú na trh formou spoločných dohôd s inými spoločnosťami). Spoločnosť Brenntag môže vaše 
informácie poskytnúť napríklad zástupcom, dodávateľom alebo partnerom na účely hostingu našich databáz, 
spracovania údajov alebo zasielania informácií, ktoré ste si vyžiadali. Ak majú spracovanie vykonať v mene 
spoločnosti Brenntag zástupcovia, dodávatelia alebo partneri, musia títo dodávatelia poskytnúť dostatočné 
záruky, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo 
zákony na ochranu osobných údajov. Spracovanie prostredníctvom zástupcu, dodávateľa alebo partnera sa 
bude riadiť písomnou zmluvou. Reagovanie na zákonné žiadosti a predchádzanie ujme: Spoločnosť Brenntag 
si vyhradzuje právo zdieľať vaše osobné údaje v rámci reakcie na riadne oprávnené žiadosti orgánov štátnej 
správy o poskytnutie údajov alebo ak sa to vyžaduje zo zákona. Spoločnosť Brenntag nikdy neodovzdá vaše 
osobné údaje tretím stranám, ako sú napríklad marketéri, bez vášho výslovného súhlasu. Spoločnosť 
Brenntag neposkytne žiadne osobné údaje stránkam, ktoré sa zameriavajú na vyhľadávanie osôb, verejným 
registrom, ani tzv. bielym stránkam. 
 

ZASIELANIE A UKLADANIE INFORMÁCIÍ V TRETÍCH KRAJINÁCH 
Spoločnosť Brenntag môže poskytnúť osobné údaje jednotlivca príjemcom v tretích krajinách po získaní 
súhlasu jednotlivca alebo inak v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. 
Spoločnosť Brenntag môže taktiež ukladať osobné údaje na „cloud“, čo môže znamenať, že budú uložené na 
serveroch, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ. Ak spoločnosť Brenntag potrebuje odovzdať vaše osobné údaje, 
prednostne odovzdá vaše osobné údaje len v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a do a 
z krajín, ktoré podľa Európskej komisie zabezpečujú zodpovedajúcu ochranu. Viac informácií nájdete v 
publikácii Európskej komisie nazvanej „Rozhodnutie Komisie ohľadom dostatočnosti ochrany osobných 
údajov v tretích krajinách“. V ostatných prípadoch bude k odovzdávaniu dochádzať prednostne v súlade s 
požiadavkami platných právnych predpisov so zavedením vhodných ochranných opatrení a za podmienky, že 
budú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutých osôb a efektívne právne nápravné opatrenia pre dotknuté 
osoby alebo s využitím záväzných podnikových pravidiel. A nakoniec, ak nebude možná žiadna z týchto 
možností, prenosy údajov, ktoré musíme vykonať, budú prebiehať v súlade s ustanovením článku 49 
nariadenia GDPR, napr. s výslovným súhlasom dotknutej osoby. 

 
PROCES VÝMAZU 
Vaše osobné údaje si ponecháme len tak dlho, ako to bude nevyhnutné na splnenie účelov, na ktoré údaje 
zhromažďujeme, vrátane účelov plnenia prípadných zákonných požiadaviek na vedenie účtovníctva či 
vykazovania. V záujme určenia vhodnej lehoty na uchovávanie osobných údajov zvážime možnosti, povahu a 
citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko vzniku ujmy v prípade oprávneného použitia alebo 
oznamovania osobných údajov, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame, a to či tieto účely môžeme 
dosiahnuť pomocou iných prostriedkov, a platné zákonné požiadavky. 

 
ZAOBCHÁDZANIE S OSOBITNÝMI KATEGÓRIAMI OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Spoločnosť Brenntag môže používať a/alebo oznamovať osobitné kategórie osobných údajov len na účel, na 
ktorý jej boli poskytnuté, buď na základe súhlasu alebo v prípade, že je používanie alebo oznamovanie 
citlivých informácií povolené zo zákona. 
 

 



                                                                              
 

 

 

SPOLUPRÁCA S ÚRADMI 
Zhromažďovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi štátnej správy a oznamovanie osobných údajov 
inštitúciám a orgánom štátnej správy sa bude vykonávať len na základe osobitných právnych ustanovení. V 
každom prípade tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú tie obmedzenia, ktoré sú nevyhnutné na 
splnenie zákonných požiadaviek príslušných zákonov. 

 
UCHÁDZAČI 
Ak sa spojíte so spoločnosťou Brenntag ohľadom otvorených pracovných pozícií alebo v prípade žiadosti o 
zamestnanie bez uvedenia konkrétnej pozície, budeme vaše osobné údaje spracúvať takto: Osobné údaje, 
ktoré nám poskytnete, budeme spracúvať len na príslušné účely, t. j. na účely príslušnej pozície, na ktorú sa 
hlásite. Kategórie osobných údajov, ktoré uchovávame, uvidíte priamo v príslušnej žiadosti, kým nám ju 
odošlete. Okrem personálneho oddelenia bude mať prístup k vašim osobným údajom len príslušný manažér. 
V prípade, že vás manažér odmietne, bude tento prístup zrušený a k vašim údajom bude mať prístup len 
príslušná osoba na personálnom oddelení. Získavanie a ukladanie osobných údajov uchádzačov je 
nevyhnutné na vykonávanie procesu výberu uchádzačov, ktorý iniciuje uchádzač, a na rozhodnutie ohľadom 
potenciálneho pracovného vzťahu. Spoločnosť Brenntag po dokončení procesu žiadosti o zamestnanie 
osobné údaje vymaže. Ak však existuje nejaká zákonná povinnosť uchovať tieto údaje, prístup k nim bude 
obmedzený. 
 

VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
Spoločnosť Brenntag bude rešpektovať vaše právo dotknutej osoby v súlade so zákonnými povinnosťami a s 
výhradou výnimiek stanovených v platných zákonoch a predpisoch. Medzi tieto práva patrí 

• 1. vaše právo na prístup k vašim osobným údajom, · 

• 2. vaše právo na opravu či zmenu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov, · 

• 3. vaše právo byť zabudnutý (právo na vymazanie), · 

• 4. vaše právo získať osobné údaje v prenosnej forme (právo na prenos údajov), 

• 5. vaše právo na obmedzenie spracovania podľa predpisov 

• 6. vaše právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa 
predpisov, 

• 7. vaše právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom 
spracovaní, vrátane profilovania. 

Ak si prajete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, obráťte sa na zodpovednú osobu skupiny. Kontaktné údaje 
nájdete nižšie. Za prístup k svojim osobným údajom nemusíte platiť žiadny poplatok. Môžeme však účtovať 
primeraný poplatok v prípade, že je vaša žiadosť očividne neopodstatnená, opakovaná alebo nadbytočná. 
Prípadne môžeme za týchto okolností odmietnuť splniť vašu žiadosť. 

 
VAŠE PRÁVO „BYŤ ZABUDNUTÝ“ 
Ak si prajete odstrániť svoje osobné údaje z našich systémov, ako je uvedené v časti „Proces výmazu“, 
kontaktujte nás. 



                                                                              
 

 

 

ZABEZPEČENIE 
Spoločnosť Brenntag zavádza primerané fyzické, technické a administratívne bezpečnostné kontrolné 
opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, 
zverejnením, pozmenením či zničením. Vaše údaje budú uložené v zabezpečenom prevádzkovom prostredí. 
Spoločnosť Brenntag však nemôže zaručiť zabezpečenie informácií na internete alebo informácií 
prenášaných cez internet, pretože sa v takej chvíli spolieha na zabezpečenie systému, ktorý používate pri 
komunikácii so systémami spoločnosti Brenntag. Spoločnosť Brenntag používa opatrenia na zlepšovanie 
zabezpečenia, ako je napríklad analýza správania v rámci účtu za účelom detekcie podvodného alebo iného 
anomálneho správania, a snaží sa tieto informácie šifrovať za účelom ochrany proti odpočúvaniu. 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY 
Spoločnosť Brenntag vymenovala zodpovednú osobu skupiny, ktorá sídli v centrále v Nemecku, spolu s 
medzinárodným tímom koordinátorov ochrany osobných údajov, aby ste sa na nich mohli obrátiť v jazyku 
príslušného regiónu. Vždy sme k dispozícii pre vaše prípadné otázky či pripomienky. Ak máte akékoľvek 
otázky ohľadom spracovania vašich osobných údajov a možných súvisiacich práv, môžete sa obrátiť na 
zodpovednú osobu priamo na nižšie uvedenej adrese: 

Zodpovedná osoba skupiny, 
Messeallee 11, 
45131 Essen, 
gdpo@brenntag.de 

 
PRÁVO KONTAKTOVAŤ DOZORNÝ ORGÁN 
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, má každá dotknutá 
osoba právo podať sťažnosť na niektorom dozornom orgáne, najmä v členskom štáte svojho obvyklého 
bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa dotknutá osoba 
domnieva, že spracovaním jej osobných údajov je porušené toto nariadenie. 

 
EXTERNÉ REFERENCIE A ODKAZY 
Internetové stránky spoločnosti Brenntag môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré vlastnia a 
prevádzkujú iné organizácie. Tieto odkazy sú mimo kontroly spoločnosti Brenntag, a preto sa poskytujú len 
pre vaše pohodlie a pre informáciu. Nepredstavujú nič, čo by súviselo so službami či názormi spoločnosti 
Brenntag, a to celej organizácie ako jednotlivcov, ani ich spoločnosť Brenntag nepodporuje. Ak máte otázky 
ohľadom obsahu a nastavenia a zásad ochrany osobných údajov na externých stránkach, obráťte sa priamo 
na príslušné stránky. 
 
 


