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1. Obsah a účel 

Dôveryhodné a zodpovedné zaobchádzanie s osobnými údajmi je základnou súčasťou firemnej kultúry spoločnosti PORR. 

Týka sa to najmä osobných údajov dodávateľov a ich zamestnancov (osobné údaje o dodávateľoch). Osobou 

zodpovednou za spracovanie osobných údajov dodávateľov je tá spoločnosť skupiny PORR, ktorá s dodávateľom uzavrela 

zmluvu (ďalej len PORR). 

Tento Informačný list o spracovaní osobných údajov o dodávateľoch slúži k informovaniu dodávateľov spoločnosti PORR 

a ich zamestnancov (spoločne označovaní ako dodávatelia) o spôsobe spracovania ich osobných údajov a k poučeniu o 

ich právach vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). V osobitných prípadoch sa obsah a 

rozsah spracovania údajov zakladá predovšetkým na konkrétnych činnostiach dotknutých dodávateľov, preto môžu byť 

v prípade potreby dodávateľom poskytnuté bližšie informácie. 

Ak dodávatelia sprístupnia alebo inak spracovávajú osobné údaje svojich zamestnancov, sú títo dodávatelia už ako 

zodpovedné osoby z hľadiska práva na ochranu osobných údajov povinné, poskytnúť podieľajúcim sa zamestnancom 

všetky potrebné informácie podľa čl.  13 a 14 GDPR, vrátane informácií obsiahnutých v tomto dokumente a prípadne si 

vyžiadať potrebné prehlásenie o poskytnutí súhlasu. 

 

2. Aké informácie spoločnosť PORR spracováva o dodávateľoch a 
akým spôsobom sú tieto údaje evidované? 

V rámci vytvorenia obchodného vzťahu a následného zmluvného vzťahu spracováva spoločnosť PORR osobné údaje 

svojich dodávateľov. Jedná sa najmä o také informácie, ktoré dajú k dispozícii sami dodávatelia. Iné informácie sú 

naopak generované automaticky tak, že dodávatelia komunikujú prostredníctvom systémov spoločnosti PORR; napríklad 

zasielaním e-mailov alebo sa osoby pohybujú v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom. Osobné údaje 

dodávateľov môžu byť tiež generované resp. poskytované tretími osobami; napríklad inými dodávateľmi, 

objednávateľmi, zákazníkmi alebo zamestnancami v rámci správ, hodnotenia, interných previerok alebo obchodnej 

korešpondencie. 

O dodávateľoch sa spracúvajú najmä tieto údaje: 

• Osobné údaje; najmä titul, meno, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav atď. 

• Profesné kontaktné údaje; najmä adresa, číslo telefónu a faxu, e-mailová adresa atď. 

• Údaje z hľadiska zmluvného práva; údaje z obchodného registra, bankové údaje, priradenie k určitej kategórii 

zákazníkov a dodávateľov, IČO a identifikačné číslo Intrastat, príslušnosť k určitému nákupnému združeniu, 

koncernu, predmet dodávky a plnenia, údaje o bonusoch a províziách atď. 

• Ďalšie údaje podieľajúcich sa zamestnancov: identifikačné a autentifikačné údaje (najmä kópie preukazu 

totožnosti, údaje z občianskych preukazov, podpisový vzor, fotografie atď.), identifikačné číslo zamestnanca, 

profesný titul, kvalifikácia a vzdelanie, údaje z pracovnej zmluvy, oblasti pôsobnosti a úlohy, evidencia 

pracovnej doby atď. 



 

 

 Strana 3 z 5 

Informačný list 
Ochrana osobných údajov 

• Údaje o používaní dátových systémov; najmä prístupové práva, údaje o prístupoch a spojeniach, údaje o 

spracovaní obrazových informácií atď. 

 

3. K čomu potrebuje spoločnosť PORR evidenciu údajov 
dodávateľov? 

Spoločnosť PORR obvykle potrebuje zisťované informácie od dodávateľov k plneniu zmluvy, k zaisteniu oprávnených 

obchodných záujmov, prípadne k dodržaniu zákonných povinností. V týchto prípadoch sú dodávatelia v rámci svojich 

zmluvných povinností povinní, dať tieto informácie k dispozícii. Odmietnutie ich poskytnúť môže viesť k porušeniu 

zmluvy, prípadne ku znemožneniu splnenia zmluvy zo strany spoločnosti PORR. 

Ak nie sú vyžadované informácie pre plnenie zmluvy, zachovanie oprávnených obchodných záujmov alebo z dôvodu 

dodržiavania zákonných povinností potrebné, budú dodávatelia informovaní o tom, že poskytnutie takýchto informácií 

je dobrovoľné, a preto je možné ho odmietnuť. 

 

4. K akému účelu sú spracovávané údaje dodávateľov  

Spoločnosť PORR spracováva údaje dodávateľov v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov na účely uplatňovania 

oprávnených obchodných záujmov a predovšetkým na účely správy zakázok (odôvodnenie, vykonávanie, uzatváranie a 

ukončenie zmluvného vzťahu), ako aj na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona, kolektívnej zmluvy a 

pracovných zmlúv. 

Údaje dodávateľov sa spracúvajú predovšetkým na tieto účely: 

• Rokovanie, uzatváranie a plnenie zmlúv 

• Uplatnenie zmluvných nárokov 

• Plnenie povinností z hľadiska Compliance, vrátane záznamových, informačných a ohlasovacích povinností 

V rámci tohto účelu spracováva spoločnosť PORR údaje dodávateľov zásadne len na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 

odst. 1 písm. b GDPR), k plneniu zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, resp. čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR) 

alebo k zaisteniu oprávnených obchodných záujmov spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Okrem 

toho môže byť spracovanie údajov o dodávateľov potrebné v konkrétnych prípadoch uplatnenia, výkonu alebo ochrany 

právnych nárokov v súdnych, správnych alebo mimosúdnych konaniach (článok 9 ods. 2 písm. f GDPR).  

Na druhej strane spracovanie osobných údajov zásadne nie je založené na súhlase dotknutých dodávateľov alebo ich 

zamestnancov. Len vo výnimočných prípadoch – v ktorých je súhlas dodávateľa, príp. zamestnanca skutočne voliteľný 

a odmietnutie súhlasu je možné bez negatívnych dôsledkov - je pre určité činnosti pri spracovaní údajov vyžiadaný 

súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna. Oprávnenosť spracovania prevádzajúceho až 

do odvolania týmto zostáva nedotknutá.  
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5. Ktorým miestam sú poskytované údaje o dodávateľoch?  

V rámci koncernu PORR, tzn. spoločnosti PORR AG vrátane dcérskych spoločností a holdingových spoločností 

s väčšinovým podielom dostanú osobné údaje len tie miesta, resp. zamestnanci, ktorí ich potrebujú ku splneniu úloh 

v rámci zmluvných, zákonných a kolektívno právnych povinností a oprávnených záujmov. Okrem toho nebudú údaje 

v rámci koncernu PORR zverejňované alebo prenášané. 

Naviac môže byť v rámci bežných obchodných operácií, k výkonu alebo k obhajobe právnych nárokov a v rámci 

oprávnených záujmov spoločnosti PORR nevyhnutné, aby boli údaje dodávateľov poskytnuté obstarávateľom, zákazníkom 

príp. právnikom. Pritom sú údaje objednávateľa poskytované len v rozsahu, ktorý je nutný k dosiahnutiu účelu. Mimo 

tento nutný rozsah nebudú sprístupňované žiadne údaje dodávateľov.  

Pri plnení zákonných povinností odovzdá spoločnosť PORR osobné údaje dodávateľov aj vereným inštitúciám (napr. 

Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu). Nad rámec zákonných povinností nebudú úradom sprístupňované žiadne údaje 

dodávateľov. Výnimku tvoria výberové konania na zadávanie verejných zákaziek, v ktorých je spoločnosť PORR vo funkcii 

generálneho dodávateľa alebo v inej podobnej koordinačnej funkcii povinná, poskytnúť údaje dodávateľov verejnému 

obstarávateľovi alebo zadávajúcim inštitúciám. Pokiaľ sú tam zahrnuté rovnako údaje o zamestnancoch dodávateľa 

(napr. ako kľúčové pracovné sily), je dodávateľ povinný zaistiť dostatočný právny podklad, pokiaľ takéto údaje sprístupní 

spoločnosti PORR. 

Údaje dodávateľov navyše obdržia spracovatelia zákazok poverení spoločnosťou PORR (predovšetkým poskytovatelia IT 

a Backoffice služieb), pokiaľ ich potrebujú pre splnenie svojich výkonov. Všetci spracovateľa zakázok sú zmluvne 

zaviazaní k tomu, aby s odovzdanými údajmi zaobchádzali ako s dôvernými údajmi a aby ich spracovávali len v rámci 

vykonávaných výkonov. 

Údaje dodávateľov nie sú poskytované príjemcom v krajinách tretieho sveta, t.j. v krajinách mimo EU, resp. mimo 

Európsky hospodársky priestor (EHP). Pokiaľ by sa s odovzdaním takých osobných údajov predsa plánovalo, budú dotknutí 

dodávatelia jednotlivo informovaní. 

 

6. Na akú dlhú dobu sú údaje dodávateľov ukladané? 

Spoločnosť PORR spracúva údaje dodávateľov, ak je to potrebné, počas celého trvania zmluvného vzťahu (od nadviazania 

kontaktu, založenia až po ukončenie) a navyše v súlade s právnymi predpismi o archivácii a dokumentácii, ktoré vyplývajú 

napríklad z Obchodného zákonníka (rak.UGB), spolkového daňového zákona (rak. BAO) a z rôznych pracovnoprávnych 

špeciálnych zákonov ( napr. GlbG, AVRAG, UrlG, ASchG, AUG). 

Naviac je potrebné pri dobe archivácie zohľadniť zákonné premlčacie lehoty, najmä podľa Všeobecného občianskeho 

zákonníka (rak. ABGB) môžu v niektorých prípadoch trvať až 30 rokov (obvyklá premlčacia lehota trvá 3 roky). 

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov si môžu dodávatelia kedykoľvek vyžiadať od Chief Compliance 

Officer, pracovníka povereného ochranou údajov spoločnosti PORR AG (DCCO), alebo od Compliance Officer, pracovníka 

povereného ochranou údajov (DCO), spoločnosti PORR, ktorá uzatvorila zmluvu. 
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7. Aké práva majú dodávatelia s ohľadom na svoje osobné údaje? 

Podľa článkov 15 až 22 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a podmienok stanovených v týchto 

ustanoveniach majú dodávatelia spoločnosti PORR právo: 

• Vyžiadať si informácie o spracovávaných údajoch a na vystavenie kópie uložených údajov ("právo na 

informácie"); 

• požadovať opravu, príp. doplnenie nesprávnych, príp. neúplných osobných údajov ("právo na opravu");  

• žiadosť o vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ak spracovanie prebehlo za porušenia GDPR, najmä 

pretože dodávateľ odvolá svoj súhlas alebo podal oprávnenú námietku ("právo na vymazanie"); 

• požadovať obmedzenie spracovania svojich údajov a zniesť námietku proti určitému spracovaniu  ("právo na 

obmedzenie spracovania údajov" a "právo vzniesť námietku"); a 

• získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne a strojovo čitateľnom formáte s cieľom preniesť údaje na inú 

zodpovednú osobu ("právo na prenos údajov"). 

Dodávatelia nepodliehajú žiadnemu rozhodovaniu založenému výlučne na automatickom spracovaní – vrátane 

profilovania, ktoré by voči nim vytváralo právne dôsledky alebo by ich podobným spôsobom výrazne negatívne 

ovplyvňovalo.  

Uplatnenie týchto práv je potrebné konzultovať s príslušným DCO. Dodávateľ má naviac možnosť, obrátiť sa so svojou 

sťažnosťou na rakúsky úrad pre ochranu údajov (www.dsb.gv.at).  Dotknuté osoby môžu tiež podať sťažnosť Úradu na 

ochranu údajov v krajine, v ktorej majú svoje bydlisko, v mieste, kde došlo k ich údajnej ujme, pokiaľ z toho vyplýva 

odlišná príslušnosť. 

 

8. Kontakt a ďalšie informácie 

Chief Compliance Officer poverený ochranou údajov 
(DCCO) spoločnosti PORR AG  

e-mail: datenschutz@porr.at 

 

9. Legenda, skratky 

 

Chief Compliance Officer poverený ochranou údajov (DCCO)  

Compliance Officer  poverený ochranou údajov (DCO)  

Koncern PORR vrátane všetkých dcérskych spoločností a spoločností, v ktorých má PORR väčšinový podiel 

mailto:datenschutz@porr.at

