
 

 

 

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre 
zákazníka a dodávateľa 

 

Spoločnosť Constellium sa v prvom rade snaží podnikať v súlade so zákonmi o ochrane 
súkromia a osobných údajov jednotlivcov, a to predovšetkým vo vzťahu k svojím 
zákazníkom a dodávateľom. 

Koná na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo „GDPR“ (nariadenie 
EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016), ako aj dodatočných vnútroštátnych právnych predpisov 
o ochrane osobných údajov. 

Ako nášho zákazníka alebo dodávateľa by sme vás v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR 
chceli informovať, že spoločnosť Constellium uplatňuje v súvislosti s vašimi osobnými 
údajmi (ďalej len „údaje“) rôzne metódy spracovania. 

Zákonný subjekt spoločnosti Constellium, s ktorou obchodujete je prevádzkovateľom 
spracúvania osobných údajov. 

Niektoré vaše údaje zhromažďujeme a spracúvame na tieto účely: 

 rozvoj, výroba a predaj hliníkových výrobkov a hliníkových polotovarov 
 vnútorná komunikácia (napr. telefónny zoznam) a vonkajšia komunikácia (napr. 

návštevy, podujatia) 
 riadenie a realizácia obchodných vzťahov 
 podporné služby pre zákazníkov, dodávateľov, potenciálnych zákazníkov 

a dodávateľov, návštevníkov a externé spoločnosti a potrebné činnosti, ktoré 
s tým súvisia 

 účely legalizácie 
 vymáhanie pohľadávok a obhajoba v prípade právnych sporov 

Spracúvanie vašich údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) až c) GDPR: 

 je nevyhnutné na účely primeraného riadenia vašej objednávky, 
 je nevyhnutné na účely vzájomného výkonu povinností v rámci existujúcej zmluvy 

a obchodných vzťahov, ktoré sme spoločne uzavreli alebo na to, aby sme mohli 
prijať potrebné kroky s cieľom uzavrieť s vami zmluvu a obchodné vzťahy, 

 je nevyhnutné na účely dodržiavania právnych záväzkov a/alebo 
 vzhľadom na to, že ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich údajov na 

konkrétny účel, môžete tento súhlas kedykoľvek stiahnuť 



 

 

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame sa týkajú týchto kategórií: 

 Titul, krstné meno, priezvisko 
 E-mailová adresa 
 Poštová adresa 
 Telefónne číslo (na pevnú linku a/alebo mobil) 

V rámci spoločnosti Constellium majú k vašim údajom prístup len jednotlivci, ktorí ich 
potrebujú na plnenie a výkon nášho obchodného vzťahu. Použití poskytovatelia 
externých služieb alebo zastupujúci agenti by tiež mohli dostať prístup k týmto údajom 
na uvedené účely. Akýkoľvek iný presun vašich údajov sa uskutoční výlučne, ak s tým 
budete súhlasiť alebo ak to bude potrebné na základe platných právnych predpisov. 

Prijímajú sa primerané opatrenia týkajúce sa bezpečnosti informačných technológií 
v spoločnosti Constellium, ako aj zmluvné dojednania v prípade účasti externých 
poskytovateľov služieb s cieľom chrániť vaše údaje pred zneužitím a stratou, 
neoprávneným prístupom, zverejnením alebo zmenami. 

V prípade, že sa príjemca údajov nachádza mimo Európskej únie alebo Európskeho 
hospodárskeho priestoru, takýto presun sa uskutoční výlučne v súlade s článkom 44 
a nasledujúcimi článkami GDPR. 

Lehoty na uchovávanie údajov sú v súlade so zákonnými ustanoveniami. 

Na základe článku 15 až 21 GDPR máte právo na prístup k vašim údajom, právo na 
opravu a obmedzenie spracúvania, a to v rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, 
ako aj právo na odstránenie, právo prenosnosti vašich údajov a právo vzniesť námietky. 

Svoje práva môžete uplatniť na tejto e-mailovej 
adrese: data.protection(at)constellium.com 

Môžete podať sťažnosť na miestnom úrade na ochranu osobných údajov v súlade 
s článkom 77 GDPR. 

Viac informácií získate aj v časti „Politika o ochrane osobných údajov“ skupiny 
Constellium na tomto odkaze: https://www.constellium.com/data-protection-policy. 
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