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OZNÁMENIE PRACOVNÍKOM TRETEJ STRANY V 

SÚVISLOSTI S INFORMÁCIAMI ULOŽENÝMI V 

SYSTÉME CRM 

 

 
 

Cieľom tohto oznámenia je informovať vás o spôsobe,  akým zhromažďujeme, používame, 

zdieľame a chránime vaše osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti EnerSys alebo jej dcérskym 

spoločnostiam na celom svete (súhrnne len ako „EnerSys„Spoločnosť“, „my“ alebo „nás“) („vy“ 

alebo „vaše“ alebo „tretia strana“) alebo váš zamestnávateľ („zákazník/dodávateľ“) v rámci 

systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi („CRM“ ). Všetky ostatné termíny s veľkými 

písmenami použité ale nedefinované v tomto dokumente sú definované vo Všeobecnom nariadení 

o ochrane osobných údajov (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“). GDPR a jej ustanovenia týkajúce sa 

ochrany osobných údajov a súkromia sa vzťahujú len na občanov alebo stálych obyvateľov 

Európskej únie so sídlom v Európskej únii. 

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť EnerSys a spoločnosť EnerSys Delaware Inc. v jej úplnom 

vlastníctve so sídlom: 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605. 

 

1. Zber osobných údajov 

 

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov tretej strany: 

o vaše meno; 

o adresa vášho zamestnania; 

o vaše telefónne číslo(-a) do práce; 

o vaša e-mailová adresa(-y) do práce. 
 

Tieto osobné údaje preberáme priamo od tretej strany alebo nám tieto údaje poskytujú 

zákazníci/dodávatelia, ktorí (i.) nám dodávajú tovary alebo služby; alebo (ii.) ktorým my 

dodávame tovary alebo služby. 

 

2. Účel spracovania osobných údajov tretej strany 

 

Osobné údaje tretej strany spracúvame s cieľom plniť naše oprávnené obchodné záujmy. Vaše 

osobné údaje potrebujeme najmä na plnenie našich záväzkov podľa zmluvy uzatvorenej so 

zákazníkmi/dodávateľmi. 

 

3. Uchovávanie údajov 

 

Osobné údaje tretej strany uchovávame len tak dlho, kým je to potrebné na plnenie našich 

záväzkov podľa zmluvy, ktorú sme so zákazníkmi/dodávateľmi uzatvorili. V prípade ukončenia 

alebo vypršania platnosti zmluvy uzatvorenej so zákazníkmi/dodávateľmi odstránime všetky 

osobné údaje z našich systémov. 

 

4. Zverejnenie vašich osobných údajov 

 

V závislosti od charakteru zmluvy uzatvorenej so zákazníkmi/dodávateľmi môžeme vaše osobné 

údaje zdieľať alebo poskytnúť:  
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o iným spoločnostiam alebo dcérskym spoločnostiam spoločnosti EnerSys; 

o iným poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby spoločnosti EnerSys; 

o príslušným verejným orgánom, ak si to vyžaduje zákon;  

o odborovým organizáciám, ak si to vyžaduje zákon. 
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5. Medzinárodné prenosy údajov 

 

Osobné údaje tretej strany možno preniesť  mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA“) 

vrátane krajín, ktoré neponúkajú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako to požaduje EHS, 

napríklad Spojené štáty americké. Prijali sme primerané záruky na ochranu vašich osobných 

údajov pri ich prenose, vrátane vypracovania zmlúv o prenose údajov s príjemcami týchto 

informácií. Podľa GDPR tiež zabezpečíme oprávnenosť všetkých prenosov osobných údajov v 

rozsahu mimo priestoru EHS vrátane, okrem iného, potvrdenia, že príjemca je certifikovaný podľa 

Štítu na ochranu osobných údajov alebo medzi príjemcom a spoločnosťou EnerSys boli 

vypracované štandardné zmluvné doložky. 
 

Ak požadujete ďalšie informácie alebo kópiu primeraných ochranných opatrení, ktoré prijala 

spoločnosť EnerSys pre potreby medzinárodného prenosu, kontaktujte spoločnosť EnerSys na: 

legal@enersys.com. Každú požiadavku spracujeme v súlade s akýmikoľvek miestnymi zákonmi a 

našimi zásadami a postupmi. 

 

6. Uplatnenie vašich práv 

 

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom za účelom ich opravy alebo vymazania, 

namietať proti ich spracovaniu alebo obmedziť prístup k týmto údajom. Máte právo požiadať o 

kópiu vašich osobných údajov vo formáte snímateľnom strojom, byť informovaný o poskytnutí 

vašich osobných údajov inému subjektu a máte právo nepodliehať žiadnemu rozhodovaniu, ktoré 

by podstatne ovplyvnilo vaše prevzatie výhradne automatickým spracovaním, vrátane 

profilovania. Skôr, než vám budú poskytnuté informácie vás môžeme z bezpečnostných dôvodov 

požiadať o ďalšie informácie na potvrdenie vašej totožnosti. 

 

7. Špecialista na ochranu osobných údajov 

 

Ak si chcete  uplatniť niektoré zo svojich práv v súvislosti s osobnými údajmi alebo ak máte nejaké 

otázky alebo sťažnosti v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, kontaktujte nášho 

špecialistu na ochranu osobných údajov a naše právne oddelenie na adrese:  legal@enersys.com 

alebo poštovej adrese: 2366 Bernville Road, Reading PA 19605. Každú požiadavku spracujeme v 

súlade s miestnymi zákonmi a našimi zásadami a postupmi. 

 

8. Kontaktujte nás 

 

Ak si myslíte, že vaša sťažnosť nebola náležite spracovaná a že pri spracovaní vašich osobných 

údajov došlo k porušeniu GDPR, kontaktujte nás. Postupy popísané v tomto oznámení tvoria 

dodatok k akýmkoľvek iným nápravným  opatreniam a riešeniu sporov, ktoré môže poskytnúť 

spoločnosť EnerSys alebo ktoré môžu byť k dispozícii podľa príslušných zákonov, vrátane nášho 

práva na predloženie sťažnosti dozornému orgánu vo vašej krajine. 
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