
FERONA Slovakia, a. s.  

INFORMÁCIA O ZÁKONNOSTI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

NUTNÝCH  K ZABEZPEĆENIU OPRÁVNENÝCH  ZÁUJMOV 

PREVÁDZKOVATEĽA – „DODACIE LISTY“ 

v súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov (čl.6,ods.1f)   

   

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:  

Kontaktné údaje:   Obchodná firma:   FERONA Slovakia, a. s.   

Sídlo:                Bytčická 12, 011 45  Žilina   

Identifikačné číslo:   36 401 137   

Kontakt:                    tel.: +421 415638 600    

                                   e-mail: ferona@zilina.ferona.sk                                        

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov :   

                                   tel.: +421 41 5638 158                                     

e-mail: osobneudaje@zilina.ferona.sk   

   

2. Spracovávame osobné údaje k nasledovnému účelu:  „Zamedzenie podvodom pri 

preprave a dodávke tovaru“.   

   

3. Dotknutou osobou môže byť :   

- zamestnanec kupujúceho (zákazníka);   

- zamestnanec prepravcu ( prepravuje tovar pre zákazníka);   

- fyzická osoba – kupujúci, prepravca;   

- osoba oprávnená k prevzatiu tovaru za kupujúceho;   

   

4. Spracúvané osobné  údaje:   

- meno, priezvisko  a adresa firmy kupujúceho;   

- adresa miesta dodávky;   

- IČO, DIČ, IČ DPH;   

- číslo telefónu , faxu  a e-mailu kupujúceho;   

- meno prepravcu, podpis;   

- evidenčné  číslo dopravného prostriedku kupujúceho a prepravcu;   

- meno, priezvisko  oprávnenej osoby na prevzatie tovaru za kupujúceho, podpis, číslo          

dokladu totožnosti - OP alebo pasu;,   

     

5. Zákonnosť spracovania osobných údajov:  - oprávneným záujmom prevádzkovateľa 

je ochrana tovaru a zaistenie jeho bezpečného dodania od predajcu k zákazníkovi 

(kupujúcemu). Tento záujem sa považuje za oprávnený, lebo predajca zodpovedá voči 



zákazníkom za plnenie zmluvy (včasné dodanie tovaru v objednanom množstve a v 

nepoškodenom stave);   

- osobné údaje  sú chránené a sú potrebné na splnenie zmluvy medzi právnickými         

osobami;   

- základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu, nie sú dotknuté   

- v súlade s Nariadením č.2016/679 ide o spracovanie osobných údajov nutných na 

účely zamedzenia podvodov, ktorým môže byť prevoz tovaru na iné miesto, ako 

určené miesto dodávky, prevzatie tovaru neoprávnenou osobou, alebo zapretie 

prevzatia tovaru;   

- k zamedzeniu podvodu sú preto zdokumentované identifikačné údaje osoby         a 

dopravného prostriedku;   

   

6. Záver:    

Pri spracúvaní osobných údajov nemajú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody           

dotknutých osôb kupujúceho (zákazníka) pred oprávneným záujmom prevádzkovateľa   

(predajcu).   

Spracovanie osobných údajov pre účely  oprávneného záujmu  je preto zákonné.   

   

   

   


