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 (podle článku 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) 
 
Za zpracování dat odpovídá  
Greiner Extrusion Group s dceřinými společnostmi  
 
 
 

1. UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ  
(příp. jejich interních kontaktních osob) 

Ochrana osobních údajů je pro Greiner Extrusion Group velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme 
výhradně na základě zákonných ustanovení (především podle Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů / GDPR). 

Upozorňujeme, že za účelem realizace smluv společnosti Greiner Extrusion Group, 4542 Nußbach, 
Rakousko ukládáme, příp. zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:   

Vaše identifikační úadje (jméno, zřídka: datum narození, …), kontaktní údaje (adresa, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, kontaktní jazyk, …), informace o pracovním zařazení (organizační zařazení 
v podniku, oprávnění k zastupování, …), údaje o solventnosti, spíše výjimečně: údaje z občanského 
průkazu (legitimace, …), údaje o autenticitě (podpisový vzor, …).  

Kromě toho ukládáme Vaše osobní údaje také k výsledkům zpracování, které generujeme sami nebo 
které pro nás generujete Vy (např. vývojový kód). Zpracováváme rovněž informace, které získáváme 
používáním našich technických prostředků (např. cookies, protokoly …). 

Tyto údaje jsme získali buď od Vás samotných, od Vašeho podniku nebo z veřejných zdrojů, např. 
z obchodního rejstříku, z Vašich webových stránek, od informačních kanceláří, z telefonního seznamu 
atd.  

Oprávněnost zpracování Vašich údajů vyplývá z výše uvedeného účelu (realizace smlouvy) (článek 6 
(1) b GDPR). 

Přístup k těmto souborům mají všichni zaměstnanci podniku, kteří se starají o naše zákazníky a/nebo 
dodavatele; kromě toho mohou do těchto dat nahlížet zaměstnanci oddělení IT Greiner Extrusion 
Group GmbH (A-4542 Nußbach) a zaměstnanci Greiner Holding AG (A-4550 Kremsmünster). Náš 
systém SAP a naše elektronické komunikační systémy jsou spravovány našimi externími 
kooperačními partnery pro účely podpory a údržby.  

Do dat mohou nahlížet rovněž pověření pracovníci poboček Greiner Extrusion Group, pokud je to 
nutné pro spolupráci s Vaším podnikem (viz odkaz na přehled poboček Greiner Extrusion Group: 
https://www.greiner-extrusion-group.com/de/standorte-weltweit.html. 

Oprávněnost tohoto zpracování Vašich dat vyplývá z našich oprávněných zájmů (čl.6 (1) f GDPR). 

Kromě toho předáme Vaše jméno a adresu (a pokud je to požadováno, také Vaše telefonní číslo) 
přepravní firmě, kterou pověřujeme doručením objednaného zboží.  
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Potřebné osobní údaje ukládáme při plnění smlouvy vždy po dobu trvání celého obchodního vztahu a 
také nad tento rámec podle zákonných archivačních a dokumentačních povinností (jako například 
podle podnikového zákoníku nebo spolkového daňového řádu).  

 
2. VŠEOBECNÁ PRÁVA DOTČENÝCH SUBJEKTŮ  

Chtěli bychom Vás informovat, že máte právo 

 požadovat informace o tom, které Vaše údaje se u nás zpracovávají (čl. 15 GDPR); 
 nechat opravit Vaše údaje (č. 16 GDPR); 
 nechat vymazat Vaše údaje, pokud nepřevažují naše oprávněné zájmy na jejich zpracování (čl. 17 

GDPR); 
 požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR); 
 odmítnout zpracování údajů (čl. 21 GDPR); 
 požadovat přenos Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 

20 GDPR). 
 

Dále máte právo podat stížnost k dozorčímu úřadu (čl. 77 GDPR): 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu údajů nebo jsou Vaše 
nároky na ochranu údajů porušovány jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorčího úřadu. 
V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů.  

Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů (Österreichische Datenschutzbehörde) 
Wickenburggasse 8 
1080 Vídeň 

www.dsb.gv.at 

Všechny ostatní úřady pro ochranu osobních údajů v jednotlivých členských státech EU najdete pod 
tímto odkazem: 

ochranu osobních údajů 

Upozorňujeme, že v případě, že nám neposkytnete osobní údaje, nebo když je zrušíte, ztíží to plnění 
(smluvních) povinností společnosti Greiner Extrusion Group a jejích dceřiných společností a za 
určitých okolností to může plnění povinností dokonce znemožnit.  

 

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se prosím obracejte na: 

Greiner Extrusion Group GmbH,  

Friedrich-Schiedel-Str.1, 4542 Nußbach, Rakousko 
FN 176890h 
T: +43 50541-0 
E-mail: Dataprotection.at@greinerextrusion.com 
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