
 

1 

 
Podmienky spracúvania osobných údajov Baumit v mene jeho odberateľov - 
stavebnín 
 
Tento dokument upravuje podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Baumit, spol. s r. o., 
Žižkova 9, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 
6692/B, IČO: 31 368 956 (ďalej ako „Baumit“ alebo aj „sprostredkovateľ“) v mene jeho odberateľov – 
stavebnín (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). 

V súlade s čl. 28 Nariadenia GDPR sú medzi Baumit ako sprostredkovateľom a stavebninami ako 
prevádzkovateľom určené tieto záväzné podmienky spracúvania osobných údajov. 

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma 
prevádzkovateľ na emailovej adrese office@baumit.sk. 

 

I. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
 

1. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľom rámcovú kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je 
dodávanie tovarov a služieb prevádzkovateľovi alebo priamo jeho zákazníkom. 

2. V nadväznosti na uzatvorenie zmluvy špecifikovanej v bode 1 tohto článku poveruje prevádzkovateľ 
sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré mu na tento účel poskytne. 

 
II. Doba spracúvania 

1. Sprostredkovateľ je poverený spracúvať osobné údaje odo dňa účinnosti zmluvy špecifikovanej v článku 
I. bode 1. 

 
III. Povaha a účel spracúvania osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa, aby pre neho spracúval osobné údaje jeho zákazníkov na 
účel dodania tovaru a poskytnutia služieb objednaných prevádzkovateľom u sprostredkovateľa pre 
týchto zákazníkov. 

2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom 
automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania (dodacie listy a preberacie 
protokoly). 

3. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať nasledovné operácie s osobnými údajmi: 
získavať, overovať, využívať, uchovávať, likvidovať a v prípade dodacích listov a preberacích protokolov 
poskytovať svojim dodávateľom poskytujúcim poštové, prepravné a kuriérske služby. 
 

IV. Kategórie dotknutých osôb a rozsah osobných údajov 
1. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov nasledovných dotknutých 

osôb: zákazníci prevádzkovateľa. 
2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: 

meno, priezvisko, telefónne číslo, číslo dokladu totožnosti a podpis. 
3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať aj iné osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú 

uvedené v dokumentoch poskytnutých dotknutou osobou alebo prevádzkovateľom, pokiaľ je ich 
spracúvanie nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú. 

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude spracúvať iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné 
a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. 
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V. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 
chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom 
a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými 
spôsobmi spracúvania. 

2. Sprostredkovateľ je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, 
na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou 
a závažnosťou pre práva fyzických osôb  primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne 
bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä 

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, 
b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 

osobných údajov, 
c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu, 
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 
3. Sprostredkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných 

údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných 
technických a organizačných opatrení, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov 
a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov. 

4. Sprostredkovateľ je povinný zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí 
primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na 
konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby 
uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby osobné údaje 
neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. 

5. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia 
povinností podľa § 39 až 43 zákona o ochrane osobných údajov s prihliadnutím na povahu spracúvania 
osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi. 

6. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

7. Oznámenie podľa odseku 6 tohto článku musí obsahovať najmä 
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 
záznamov o osobných údajoch, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 
informácií, 

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, 
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom  na nápravu porušenia ochrany 

osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak 
je to potrebné. 

 
VI. Poverenie ďalšieho sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do 
spracovateľských operácií tak, ako sú upravené v tejto zmluve, Nariadení GDPR a zákone o ochrane 
osobných údajov. 

2. Prevádzkovateľ týmto udeľuje sprostredkovateľovi všeobecný súhlas na poverenie ďalšieho 
sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktorým je poskytovateľ prepravných a poštových 
služieb alebo kuriérskych služieb. 
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3. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo 
prostredníctvom iného právneho úkonu je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 
osobných údajov ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie 
primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo 
požiadavky tejto zmluvy, Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednosť voči 
prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti 
týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

 
VII. Práva a povinností zmluvných strán 

1. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou, Nariadením GDPR 
a zákonom o ochrane osobných údajov. 

2. Sprostredkovateľ nie je oprávnený na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade so základnými zásadami spracúvania 
osobných údajov, pričom  
a) osobné údaje môže spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných 

práv dotknutej osoby; 
b) osobné údaje môže získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú 

sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; 
c) spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný 

za účelom, na ktorý sa spracúvajú; 
d) osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; 
e) osobné údaje musí uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr 

dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; 
f) osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a 

organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred 
neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, 
náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

4. Sprostredkovateľ je povinný po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 
poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení 
jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy 
zákona o ochrane osobných údajov.  

5. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia 
povinností podľa § 39 až 43 zákona o ochrane osobných údajov týkajúcich sa bezpečnosti spracúvania, 
oznámenia ochrany osobných údajov, posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a predchádzajúcej 
konzultácie, s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 
sprostredkovateľovi. 

6. Pokiaľ sprostredkovateľ zabezpečuje komunikáciu s dotknutou osobou, je povinný poskytnúť dotknutej 
osobe súčinnosť pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov. Prípadné 
uplatnenie práv dotknutou osobou je sprostredkovateľ povinný oznámiť bez zbytočného odkladu 
prevádzkovateľovi, ktorý žiadosť vybaví, príp. ak je to účelné, poverí vybavením žiadosti 
sprostredkovateľa. 

7. Sprostredkovateľ je povinný viesť záznam o kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene 
prevádzkovateľa v súlade s § 37 zákona o ochrane osobných údajov. 
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8. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou 
je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. 

 
VIII. Mlčanlivosť 

1. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých 
sa dozvedel pri plnení zmluvy so sprostredkovateľom a spracúvaní osobných údajov na základe poverenia 
prevádzkovateľa. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení účinnosti rámcovej kúpnej 
zmluvy. 

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 
zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti 
podľa osobitného zákona. 

 
XI. Audit ochrany osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných 
údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je oprávnený vykonať audit ochrany osobných údajov 
a kontrolu  
a) podľa uváženia prevádzkovateľa maximálne 1x ročne; 
b) v prípade podozrenia z porušenia tejto zmluvy, GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov; 
c) v prípade narušenia bezpečnosti údajov; 
d) v prípade žiadosti dotknutej osoby podľa zákona.  

4. Prevádzkovateľ informuje o termíne vykonania auditu alebo kontroly sprostredkovateľa oznámením 
zaslaným elektronickou poštou na email uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to minimálne 7 dní vopred. 
Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu termín auditu alebo kontroly potvrdiť alebo 
navrhnúť iný termín tak, aby sa audit uskutočnil najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia. Pokiaľ 
sprostredkovateľ termín auditu alebo kontroly nepotvrdí, má sa za to, že prevádzkovateľ s termínom 
súhlasí.  

5. Audit alebo kontrola sa uskutoční v sídle, príp. prevádzke sprostredkovateľa, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na inom mieste vykonania auditu.  

6. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby, príp. inej osoby poverenej 
agendou ochrany osobných údajov a ďalších osôb potrebných pre poskytnutie kompletných informácií 
o ochrane osobných údajov.  

 
X. Lehota spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom 

1. Záväznosť týchto podmienok sa viaže na trvanie rámcovej kúpnej zmluvy, preto okamihom zániku zmluvy 
o poskytovaní služieb zaniká účinnosť týchto podmienok vo vzťahu ku konkrétnemu prevádzkovateľovi. 

2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb len po dobu trvania rámcovej 
kúpnej zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ uchováva dodacie listy a preberacie protokoly 10 rokov a to aj v prípade, ak pred 
uplynutím tejto lehoty bude rámcová kúpna zmluva ukončená. 

 
XI. Právo na náhradu škody a zodpovednosť 

1. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ak nesplnil povinnosti  
podľa § 34 až 37, § 39, § 40 ods. 3, § 44, § 45, § 51 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak 
konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. 
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2. Sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti podľa ods. 1 tohto článku, ak preukáže, že vznik škody 

nezavinil. 
3. Pokiaľ prevádzkovateľ uhradil náhradu škody v plnej výške v súlade s § 38 ods. 4 zákona ochrane 

osobných údajov, má právo žiadať od sprostredkovateľa tú časť náhrady škody, ktorá zodpovedá jeho 
podielu zodpovednosti za škodu za podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku. 

 
XII. Vyhlásenie zmluvných strán 

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval v súlade s Nariadením GDPR 
a zákonom o ochrane osobných údajov, pričom dbal na to, aby sprostredkovateľ poskytol dostatočné 
záruky na prijatie technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo 
požiadavky podľa Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. 

2. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie technických a organizačných 
opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa tejto zmluvy, Nariadenia GDPR 
a zákona o ochrane osobných údajov. 

 
 
Podmienky sú platné od 1.4.2021. 


