Johns Manville – Oznámenie pre predajcov spoločnosti Johns Manville Slovakia
Aktualizované: marec 2021
Nedávne zmeny v európskych zákonoch o ochrane osobných údajov vyžadujú, aby spoločnosť
Johns Manville Slovakia a.s., Johns Manville Europe GmbH (ďalej len „spoločnosť“) a Johns
Manville (ďalej len „spoločnosť JM“) poskytli určité informácie o zhromažďovaní osobných
údajov, ktoré uchovávame a používame vo vzťahu k našim dodávateľom. Toto oznámenie o
ochrane osobných údajov opisuje, ako spoločnosť a spoločnosť JM (spoločne „my“, „náš“ alebo
„nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje našich
dodávateľov, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje riaditeľov, úradníkov a zamestnancov,
pridružených spoločností a zástupcov, (spoločne „vy“ vo všetkých gramatických tvaroch alebo
„dodávateľ/dodávatelia“), ako vzhľadom na to chránime tieto informácie a vaše práva.
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré o vás
zhromažďujeme alebo spracúvame vo vzťahu k nášmu obchodnému vzťahu s vami ako
dodávateľom spoločnosti JM. Osobné údaje sú informácie alebo kombinácia informácií, ktoré
by vás mohli identifikovať.
Prevádzkovatelia údajov
Spoločnosť a spoločnosť JM sa podľa nariadenia GDPR označujú ako „prevádzkovatelia“
osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľov a ich kontaktné miesta sú:
Johns Manville Slovakia a.s.
Strojárenská 1
91799 Trnava, Slovensko
Kontaktné miesto: Alexandra Hudecová
Telefón: +421 918 346 605
E-mail: Alexandra.hudecova@jm.com
Johns Manville Europe GmbH
Max-Fischer-Strasse 11
D-86399 Bobingen, Nemecko
Úradník pre ochranu údajov: Bernd Christensen
Telefón: +49 (9342) 801-455
E-mail: Bernd.Christensen@jm.com
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1
91799 Trnava, Slovensko
Johns Manville
717 17th Street
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Denver, CO 80202, USA
Kontaktné miesto: Hlavný úradník pre ochranu osobných údajov
Telefón: 1-866-256-1943
E-mail: privacy@jm.com
Kontaktné miesto pre ochranu údajov
Kontaktné miesto spoločnosti pre ochranu údajov v Slovenskej republike môžete kontaktovať na
adrese:
Johns Manville Europe GmbH
Úradník pre ochranu osobných údajov: Bernd Christensen
Úradník pre ochranu údajov nemeckých pobočiek spoločnosti JM
Werner-Schuller-Str. 1
97877 Wertheim, Nemecko
Telefón: +49-9342-801-455
E-mail: Datenschutzbeauftragter@jm.com
Zhromažďované údaje
Údaje, ktoré od vás získavame
Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje (ďalej len „údaje“) dodávateľov, ktoré môžu zahŕňať
ktorúkoľvek z nasledujúcich položiek:
•
•

osobné údaje (okrem iného aj vrátane: mena, priezviska, obchodných kontaktných
údajov), a
záznamy o dodávateľoch/potenciálnych dodávateľoch (okrem iného aj vrátane:
podrobností o tovare a službách, ktoré sme od kúpili alebo pri ktorých sa vy považujete za
potenciálneho dodávateľa, záznamov o interakcii s vami (vrátane korešpondencie a
podrobností o našich podaných sťažnostiach a ich vyriešení).

Ako spoločnosť a spoločnosť JM používajú vaše údaje
Spoločnosť a/alebo spoločnosť JM používajú vaše údaje na akékoľvek z nasledujúcich účelov:
obchodné operácie (vrátane, nie však výlučne: nákupu tovaru a služieb, správy splatných
účtov, spravovania vzťahov s dodávateľmi),
• účtovníctvo a vedenie záznamov (vrátane, nie však výlučne: vedenia záznamov a účtov
dodávateľov, vrátane požiadaviek na interné účtovné účely a na prípravu zákonných
podaní, auditov a finančných kontrol); a/alebo
• dodržiavanie predpisov, vyšetrovanie a zakladanie, presadzovanie a obhajovanie
zákonných práv a nárokov akéhokoľvek subjektu spoločnosti JM (okrem iného aj
vrátane: podpory dodržiavania platných právnych požiadaviek, noriem odvetvia
•
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a podnikových zásad, ochrany pred podvodmi a ich predchádzania, pohľadávok a iných
záväzkov, riadenia vystavenia sa riziku spoločnosti, presadzovania alebo obhajovania
zákonných práv akéhokoľvek subjektu spoločnosti JM, dodržiavania požiadaviek a/alebo
vyšetrovaní zo strany regulačných a/alebo vládnych orgánov, vykonávania auditov,
reagovania na právne procesy, ako sú predvolania alebo externé sťažnosti).
Na spracovanie vašich údajov musíme mať právny základ. Vo väčšine prípadov bude právnym
základom jeden z týchto dôvodov:
•
•

na plnenie našich zmluvných záväzkov s vami v súvislosti so zmluvami s našimi
predajcami; a/alebo
na splnenie našich legitímnych záujmov pri udržiavaní spracovania na účely nakupovania
vašich produktov a služieb. Keď spracúvame údaje, aby sme splnili naše legitímne záujmy,
máme zavedené účinné záruky, aby sme zabezpečili ochranu vášho súkromia a zaistili, aby
sa naše legitímne záujmy nekrížili s vašimi záujmami alebo základnými právami a
slobodami.

Kto prijíma vaše údaje
Ako skupina spoločností úzko spolupracujeme. V dôsledku toho spoločnosť a spoločnosť JM si
budú poskytovať navzájom určité údaje na účely opísané vyššie. Určité údaje môžeme tiež
zdieľať s inými spoločnosťami v podnikovej skupine JM na účely obchodných operácií.
Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť:
•

•

•

poskytovateľom služieb a obchodným partnerom, ktorí pre nás vykonávajú obchodné
operácie. Môžeme napríklad spolupracovať s inými spoločnosťami pri vedení splatných
účtov a plnení faktúr;
aby sme dodržali zákonné a/alebo regulačné požiadavky a spolupracovali s regulačnými
orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú právne predpisy a/alebo
verejné orgány; alebo
s akoukoľvek treťou stranou, ktorá nakupuje alebo na ktorú prevádzame všetky alebo
podstatne všetky naše aktíva a/alebo podnikanie. Ak dôjde k takémuto predaju alebo
prevodu, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme sa pokúsili zabezpečiť, že subjekt, do
ktorého vaše údaje prenášame, ich použije spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením
o ochrane osobných údajov.

Keďže pôsobíme ako súčasť globálneho obchodu, vyššie uvedení príjemcovia sa môžu
nachádzať mimo jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate vy. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos
údajov mimo EÚ“.
Prístup k vašim údajom obmedzujeme na osoby, ktoré tieto informácie potrebujú na účely
uvedené vyššie. V niektorých prípadoch a tak, ako je uvedené vyššie, prenášame vaše údaje
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tretím stranám (napríklad za účelom plnenia faktúr). Keď sa vaše údaje prenesú tretej strane,
zaistíme, aby boli chránené primeranými bezpečnostnými opatreniami a boli spracované v súlade
s platnými právnymi predpismi.
Prenos údajov mimo EÚ
Vaše údaje môžu byť prenesené, uložené a spracované v inej krajine ako je krajina, v ktorej ich
poskytujete, vrátane krajín mimo EÚ.
Zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia (ako napríklad zmluvné záväzky) v súlade s
platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, aby sme zabezpečili, že vaše údaje budú
primerane chránené. Ak chcete získať viac informácií o vhodných ochranných opatreniach,
obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených údajov.
S cieľom zabezpečiť prenos týchto údajov v súlade s právnymi požiadavkami vrátane nariadenia
GDPR spoločnosť, spoločnosť JM a ostatné dcérske spoločnosti JM v EÚ uzatvorili
medzipodnikovú dohodu zahŕňajúcu zmluvné doložky schválené Európskou komisiou
(štandardné zmluvné doložky). Dohoda medzi spoločnosťami stanovuje právne požiadavky na
používanie údajov spoločnosťou JM a opisuje technické a organizačné opatrenia, ktoré
spoločnosť JM používa na ochranu a zabezpečenie údajov. V prípade prenosu do USA Európska
komisia v súčasnosti nerozhodla o primeranosti v zmysle článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR. To
znamená, že Európska komisia ešte nestanovila, že úroveň ochrany údajov v USA zodpovedá
úrovni ochrany údajov v rámci Európskej únie podľa článku 6 nariadenia GDPR. Nariadenie
GDPR vyžaduje takzvané primerané záruky na prenos údajov do takejto tretej krajiny, ako je
napríklad USA. Záruky sú napríklad štandardné zmluvné doložky (Standard Contractual Clauses,
ďalej len „SCC“) a záväzné podnikové pravidlá schválené dozorným orgánom (Binding
Corporate Rules, ďalej len „BCR“). Vzhľadom na rozhodnutie Európskeho súdu (European
Court of Justice, ďalej len „CJEU“) vydané v júli 2020, existujúce SSC spoločnosti JM USA
týkajúce sa prenosu údajov do USA neposkytuje absolútnu záruku, že ochrana vašich osobných
údajov v USA zodpovedá úrovni ochrany v Európskej únii. Na účely prenosu vašich údajov do
USA z dôvodu služieb zákazníkom, obchodných operácií, komunikácie a núdzových situácií,
vyšetrovania dodržiavania predpisov, presadzovania a ochrany zákonných práv a nárokov
akéhokoľvek subjektu spoločnosti JM a vzdelávania a odbornej prípravy, spoločnosť JM zakladá
prenos údajov na ktoromkoľvek z vyššie uvedených právnych základov a v niektorých prípadoch
na vašom súhlase.
Uchovávanie údajov
Vo všeobecnosti budeme uchovávať vaše údaje tak dlho, pokým budete v obchodnom vzťahu so
spoločnosťou. Keď sa tento vzťah s vami skončí, vaše údaje budeme uchovávať po dobu, ktorá
nám umožní:
•
•

viesť obchodné záznamy na účely analýzy a/alebo auditu;
dodržiavať požiadavky na uchovávanie záznamov podľa právnych predpisov;
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•
•

obhajovať alebo priniesť akékoľvek existujúce alebo potenciálne právne nároky; a/alebo
riešiť akékoľvek otázky alebo sťažnosti, ktoré môžeme mať.

Vaše práva vo vzťahu k údajom
Pokiaľ sa na vás nevzťahuje výnimka podľa nariadenia GDPR alebo platných právnych
predpisov, máte vo vzťahu k svojim údajom tieto práva:
•
•
•
•
•
•
•

právo požadovať kópiu vašich údajov, ktoré o vás má spoločnosť a spoločnosť JM,
a o niektoré informácie o tom, ako tieto údaje spracúvame;
právo požadovať, aby spoločnosť a/alebo spoločnosť JM opravili akékoľvek údaje, ak sa
zistí, že sú nepresné alebo neaktuálne;
právo za určitých okolností požiadať o vymazanie vašich údajov;
právo za určitých okolností požiadať o obmedzenie používania vašich údajov;
právo za určitých okolností namietať proti spracovaniu vašich údajov;
právo za určitých okolností prijať svoje údaje v použiteľnom elektronickom formáte
a odovzdať ich tretej strane (právo na prenosnosť údajov); a
právo podať sťažnosť príslušným úradom pre ochranu údajov.

Informácie o tom, ako tieto práva uplatňovať, nájdete v zásadách podávania žiadostí týkajúcich
sa práv dotknutých osôb spoločnosti JM, ktoré sú k dispozícii v časti Zásady podávania žiadostí
týkajúcich sa práv dotknutých osôb.
Ako nás kontaktovať
Ak chcete predložiť otázku, vzniesť obavy alebo uplatniť svoje práva na ochranu údajov,
kontaktujte nás na adrese privacy@jm.com.
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Johns Manville, ktorú môžete
kontaktovať e-mailom na adrese privacy@jm.com alebo na nasledujúcej adrese:
Johns Manville
717 17th Street
Denver, CO 80202, USA
Kontaktné miesto: Hlavný úradník pre ochranu osobných údajov
Telefón: 1-866-256-1943
Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne a bez predchádzajúceho
oznámenia aktualizovať tak, aby odrážalo zmeny v našich informačných postupoch alebo
príslušných právnych predpisoch. Na stránke JM.com bude uverejnené oznámenie, ktoré
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poukazuje na tieto zásady ochrany osobných údajov s cieľom informovať vás o akýchkoľvek
podstatných zmenách v spôsobe, akým zhromažďujeme a používame informácie. V hornej časti
Zásad ochrany osobných údajov bude uvedený dátum poslednej aktualizácie.
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