
OZNÁMENIE SKUPINY CANPACK O OCHRANE SÚKROMIA 
 

1. Úvod 

 

Skupina CANPACK je popredným výrobcom v priemysle balenia nápojov. Spoločnosť CANPACK sa zaväzuje 

vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia a osobných údajov v 

každom štádiu svojej činnosti. 

 

Niekoľko členov Skupiny CANPACK sa nachádza v Európskej únii vrátane materskej spoločnosti CANPACK S.A. so 

sídlom v Poľsku. Zoznam spoločností EÚ Skupiny CANPACK je k dispozícii na tejto stránke: 

http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us (pre každú spoločnosť samostatne ďalej len: „CANPACK“).  

 

Toto Oznámenie o ochrane súkromia objasňuje, na aké účely a ako CANPACK získava osobné údaje dotknutých 

osôb, ako aj to, ako chránime osobné údaje a ako dlho ich uchovávame a aké práva majú dotknuté osoby podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 

„GDPR“). 

 

2. Účely spracúvania  

 

CANPACK spracúva osobné údaje s cieľom: 

▪ Prijímať zamestnancov; 

▪ Plniť pracovné zmluvy; 

▪ Kontaktovať súčasných a očakávaných zákazníkov, dodávateľov a iné osoby prostredníctvom e-mailu, 

telefonicky, faxom a iných prostriedkov, ako aj plniť zmluvy, ktoré boli s nimi uzatvorené; 

▪ Dodržiavať zákonné povinnosti; 

▪ Vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce z priebehu podnikania. 

 

V prípade, že sa uchádzate o zamestnanie v CANPACK cez našu webovú stránku na adrese 

http://www.canpack.eu/?page_id=1339, nájdete aj príslušné Oznámenie o ochrane súkromia pri spracúvaní 

osobných údajov v rámci procesu prijímania zamestnancov. 

 

V súlade s internými postupmi CANPACK sú zamestnanci oboznámení personálnym oddelením s informáciami o 

spracúvaní ich osobných údajov. 

 

3. Prevádzkovateľ osobných údajov 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Skupina CANPACK, s ktorou je dotknutá osoba alebo subjekt, v ktorom je 

dotknutá osoba zamestnaná alebo pre ktorú pracuje, v podnikateľskom vzťahu alebo má v úmysle s ňou podnikať 

alebo je v inom vzťahu. 

 

Je možné, že dve alebo viaceré spoločnosti skupiny CANPACK spoločne určia účely a prostriedky spracúvania 

osobných údajov, budú tzv. spoloční prevádzkovatelia. V takýchto prípadoch spoločnosť CANPACK S.A., so sídlom 

v Poľsku, 1 Jasnogórska ul., 31-358 Krakov, je zodpovedná za poskytovanie primeraných informácií dotknutým 

osobám a za správu a odpovede na žiadosti predložené dotknutými osobami.  

 

4. Právny základ pre spracúvanie  

 

Osobné údaje sa spracúvajú z týchto právnych dôvodov:  

▪ dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne 

účely; 

http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us
http://www.canpack.eu/?page_id=1339


▪ spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 

základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; 

▪ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej CANPACK podlieha; 

▪ spracúvanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje CANPACK - s cieľom zabezpečiť 

kontinuitu, efektívnosť a bezpečnosť svojej podnikateľskej činnosti, ako aj na preukazovanie, uplatňovanie 

alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na marketingové účely. 

 

5. Kategórie spracúvaných osobných údajov  

 

Spracúvanie osobných údajov zahŕňa: 

▪ Bežné kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mailová adresa, meno, titul, fyzická adresa atď.). 

▪ Názov a adresa podnikateľskej činnosti. 

▪ Číslo účtu. 

▪ Názov zamestnávateľa, pracovná pozícia. 

▪ Poplatky a výdavky, ktoré majú byť preplatené. 

 

6. Zdroj osobných údajov 

 

Ak dotknutá osoba uzavrie zmluvu s CANPACK, počiatočné údaje pravdepodobne pochádzajú od tejto dotknutej 

osoby. Osobné údaje môžeme prijímať aj od zamestnávateľa dotknutej osoby, z webovej stránky alebo iných 

zdrojov prístupných verejnosti, ak sú takéto osobné údaje dotknutej osoby nevyhnutné na plnenie zmluvy, 

predloženie ponuky alebo dopytovanie sa na konkrétne služby.  

 

7. Príjemcovia údajov.  

 

Interní  

 

V rámci rozsahu interných oprávnení spoločnosti CANPACK a len na základe potreby poznať, môžu byť osobné 

údaje poskytnuté osobám zodpovedným za kontakt so zákazníkmi a dodávateľmi, napr. finančné a daňové 

oddelenia, ako aj právne, personálne oddelenie, oddelenie vnútorného auditu a IT.  

 

V niektorých prípadoch, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z bezpečnostných dôvodov, z dôvodu 

dodržiavania predpisov alebo iných oprávnených dôvodov, môže CANPACK sprístupniť osobné údaje svojim 

dcérskym a pridruženým spoločnostiam.  CANPACK, ako súčasť kapitálovej skupiny Giorgi Global Holdings, Inc. 

(ďalej len „GGH“) môže, v rámci správy a riadenia spoločností, v určitých prípadoch sprístupniť osobné údaje GGH 

alebo jej dcérskym spoločnostiam v USA. 

 

Externí  

 

Na vyššie uvedené účely môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám, ako sú napríklad:  

▪ banky, pre platobné transakcie, 

▪ poskytovatelia cloudu, pre dáta uložené v cloude, 

▪ poskytovatelia dátových služieb, ktorí sú zodpovední za poskytovanie podpory nášmu oddeleniu IT, 

personálnemu oddeleniu, podnikovému manažmentu a dátovej infraštruktúre, 

▪ iní profesionálni poradcovia, ako napríklad poskytovatelia IT alebo audítorských služieb. 

 

Od externých príjemcov sa vyžaduje, aby rešpektovali dôverný charakter údajov a mohli ich využívať iba v súlade 

s pokynmi CANPACK, pri spracúvaní osobných údajov v ich mene ako sprostredkovatelia alebo v súlade s platnými 

právnymi predpismi, keď konajú ako prevádzkovatelia.  

 

8. Bezpečnosť 

 



CANPACK uplatnila primerané organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v 

súlade s GDPR. Tieto opatrenia sú v prípade potreby prehodnotené a aktualizované. 

Zamestnanci CANPACK sú povinní chrániť osobné údaje v súlade s Globálnou bezpečnostnou politikou 

spoločnosti CANPACK, najmä s nimi zaobchádzať ako s prísne dôvernými a spracúvať ich v rozsahu potrebnom 

na plnenie vyššie uvedených účelov. 

 

9. Prenosy osobných údajov do tretích krajín 

 

Osobné údaje sa môžu spracúvať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pri spracúvaní mimo EHP sa 

CANPACK uistí, že toto cezhraničné spracúvanie údajov je chránené vhodnými opatreniami na ochranu. 

Medzi opatrenia na ochranu, ktoré využívame na ochranu cezhraničného spracúvania údajov, patria: 

 

a) štandardné zmluvné doložky na ochranu osobných údajov, ktoré sú schválené Európskou komisiou a ktoré 

poskytujú primerané a vhodné opatrenia na ochranu pri prenose údajov. Tieto štandardné zmluvné doložky 

poskytujú dostatočné záruky na splnenie požiadaviek primeranosti a bezpečnosti stanovených v Európskom 

nariadení o ochrane údajov. Štandardné zmluvné doložky sú dostupné na internetovej stránke Európskej 

komisie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087; alebo 

 

b) certifikácie, ktoré preukazujú, že tretie strany mimo EHP spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade 

s Európskym všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Tieto certifikácie schvaľuje buď Európska 

komisia, príslušný dozorný orgán alebo príslušný vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov. 

 

Dotknuté osoby môžu získať kópiu osobných údajov prenesených do tretích krajín na adrese 

data.protection@canpack.com.   

 

10. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané 

 

Je pravidlom, že osobné údaje sú uchovávané v priebehu daného zmluvného vzťahu s CANPACK, ako aj počas 

obdobia po ukončení takéhoto vzťahu v súlade s platnými zákonnými lehotami na uchovávanie a obmedzenie a 

zásadami uchovávania dokumentov, ktoré okrem iného vyplývajú z občianskeho, obchodného a daňového práva, 

ako aj správy a riadenia spoločností a politík. Vezmite na vedomie, že špecifické právne alebo podnikové 

požiadavky môžu vyžadovať dlhšie lehoty uchovávania, napr. povinnosť zabezpečiť dôkazy o opatreniach na 

ochranu v prípade nárokov. 

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, budú uchovávané na dobu neurčitú (alebo 

až do odvolania súhlasu), pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak a pokiaľ je predpoklad, že sú 

nevyhnutné na účely spracúvania. 

 

11. Práva dotknutej osoby 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek kontaktovať CANPACK, v prípade záujmu uplatnenia svojho práva na 

prístup k osobným údajom, opravu alebo vymazanie osobných údajov, práva na obmedzenie spracúvania a práva 

na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 

12. Kontaktné údaje 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
mailto:data.protection@canpack.com


Pre akékoľvek ďalšie informácie o tomto Oznámení o ochrane súkromia a Vašich právach je Vašim kontaktom na 

CANPACK zástupca Skupiny CANPACK pre ochranu osobných údajov, na adrese data.protection@canpack.com.  

 

 


