
Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov 

 OBCHODNÍ PARTNERI, dodávateIia a odberateIia 

 Krone ConsuIting s.r.o, IČO: 50248332, zapísaná v OR Okresného súdu BratisIava I., vIožka čísIo: 
110642/B (ďalej len „Krone“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, 
ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“). Podľa druhu
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných
údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich
spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ
spracovávať. Táto informácia sa na Vás vzťahuje v nasledovnom rozsahu:

Dotknuté osoby Účel 
spracúvania OÚ 

Právny základ 
spracúvania OÚ 

Doba spracúvania Príjemcovia 

externé 
spolupracujúce 
osoby, klienti, 
obchodní 
partneri 

CRM – 
VNÚTORNÉ 
ADMINISTRATÍ
VNE ÚČELY 
(CRM ) 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia - 
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM) 
Oprávneným záujmom 
je: zaznamenávanie 
OÚ na vnútorné 
administratívne účely 
a zefektívnenie 
interných procesov 
Krone 

po dobu trvania 
súhlasu uvedenú v 
konkrétnom súhlase 
(tj. 3 roky odo dňa 
udelenia súhlasu) 

zamestnanci, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje 
OÚ na základe zákona, 
odborní konzultanti a 
poradcovia, ktorí sú 
viazaní zákonnou a/alebo 
zmluvnou povinnosťou 
mlčanlivosti, 

externé 
spolupracujúce 
osoby, zmluvní 
partneri a ďalšie 
osoby uvedené v 
korešpondencii 

SPRÁVA 
REGISTRATÚRY, 
EVIDENCIA 
PRIJATEJ A 
ODOSLANEJ 
POŠTY 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia - 
nevyhnutné na 
splnenie ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa 
vyplývajúcich zo zák. č. 
395/2002 Z. z. a 
súvisiacich právnych 
predpisov 

podľa čl. 16 
registratúrneho 
plánu (tj. v prípade 
bežnej 
korešpondencie 10 
rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom 
bol záznam o 
komunikácii 
vytvorený; a v 
prípade dôležitej 
korešpondencie – 
trvalá archivačná 
lehota) 

subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje 
OÚ na základe zákona, 
odborní konzultanti a 
zamestnanci, ktorí sú 
viazaní zákonnou a/alebo 
zmluvnou povinnosťou 
mlčanlivosti 

Zamestnanci a 
štatutárny orgán 
obchodných 
partnerov, 
spolupracujúcich 
osôb, a ďalších 
subjektov 
ktorých OÚ sú 
súčasťou 
účtovných 
dokladov 

ÚČTOVNÍCTVO 
FO a PO  

čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia - 
nevyhnutné na 
splnenie ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa 
vyplývajúcich zo zák. č. 
431/2002 Z. z., zák. č. 
222/2004 Z. z., zák. č. 
40/1964 Zb., zák. č. 
311/2001 Z. z., zák. č. 

10 rokov 
nasledujúcich po 
roku ktorého sa 
týkajú 

subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje 
OÚ na základe zákona, 
odborní konzultanti a 
zamestnanci, ktorí sú 
viazaní zákonnou a/alebo 
zmluvnou povinnosťou 
mlčanlivosti 



595/2003 Z. z., zák. č. 
582/2004 Z. z., zák. č. 
283/2002 Z. z. a 
súvisiacich právnych 
predpisov 

fyzické osoby 
uplatňujúce 
práva 
dotknutých osôb 

UPLATŇOVANIE 
PRÁV 
DOTKNUTÝCH 
OSOB (GDPR - 
requests 
administration) 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia - 
nevyhnutné na 
splnenie ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa 
vyplývajúcich z 
Nariadenia a ZOOÚ a 
súvisiacich právnych 
predpisov 
vyplývajúcich zo zák. č. 
395/2002 Z. z. a 
súvisiacich právnych 
predpisov 

5 rokov 
nasledujúcich po 
roku, v ktorom bola 
žiadosť vybavená 

subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje 
OÚ na základe zákona, 
odborní konzultanti a 
zamestnanci, ktorí sú 
viazaní zákonnou a/alebo 
zmluvnou povinnosťou 
mlčanlivosti 

dodávatelia, 
odberatelia, 
zamestnanci 
dodávateľov a 
odberateľov a 
iné za nich 
komunikujúce 
fyzické osoby 

AGENDA 
OBCHODNEJ 
KOMUNIKÁCIE 
pozn. účelom je 
spracúvanie OÚ 
za účelom 
evidencie 
kontaktov na 
obchodných 
partnerov 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia – 
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM 
Oprávneným záujmom 
je: spracúvanie OÚ 
fyzických osôb 
konajúcich v mene jej 
zmluvných partnerov 
(v praxi najmä 
dodávateľov a 
odberateľov externé 
spolupracujúce 
osoby), aby sa 
zabezpečilo platné 
uzatvorenie zmluvy 
(tzn. uzatvorenie 
zmluvy s osobami 
oprávnenými konať v 
mene spoločnosti, 
ktorá je jej zmluvným 
partnerom), jej riadne 
a efektívne plnenie (v 
praxi najmä 
komunikácia s 
príslušnými 
pracovníkmi na strane 
zmluvného partnera 
Krone). OÚ sú 
uvedené priamo v 
objednávkach, 
zmluvách alebo sú 

5 rokov po roku v 
ktorom bola 
komunikácia 
ukončená 

subjekty, ktorým 
poskytnutie OÚ vyplýva 
prevádzkovateľovi zo 
zákona, odborní 
konzultanti a poradcovia, 
ktorí sú viazaní zákonnou 
a/alebo zmluvnou 
povinnosťou mlčanlivosti, 



získané v súvislosti s 
plnením zmlúv. 

strany sporu, 
účastníci 
konania a ďalšie 
zúčastnené 
osoby 

AGENDA 
VYBAVOVANIA 
SÚDNYCH 
SPOROV, 
EXEKÚCIÍ, 
VYMÁHANIE 
POHĽADÁVOK 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia - 
nevyhnutné na 
splnenie ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa 
vyplývajúcich zo zák. č. 
160/2015 Z. z., zák. č. 
244/2002 Z. z., zák. č. 
301/2005 Z. z., zák. č. 
7/2005 Z. z., zák. č. 
38/1993 Z. z., zák. č. 
162/2015 Z. z., zák. č. 
233/1995 Z. z. a 
súvisiacich právnych 
predpisov 

10 rokov po 
právoplatnom 
skončení 
príslušného 
konania 

súdy, exekútori, advokáti 
a iné orgány verejnej 
správy a subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje 
OÚ na základe zákona, 
spoločnosť 
zabezpečujúca skartáciu 
a archiváciu, odborní 
konzultanti a poradcovia, 
ktorí sú viazaní zákonnou 
a/alebo zmluvnou 
povinnosťou mlčanlivosti 

Obchodní 
partneri Krone a 
ich zamestnanci 

PRIAMY 
MARKEKING – 
OCHODNÍ 
PARTNERI napr. 
newslettre, 
promo 
newslettre, 
webová stránka 
Krone, promo 
brožúrky a iné 
informácie, 
ktoré Krone 
zasiela svojím 
klientom, 
obchodným a 
distribučným 
partnerom 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia – 
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM 
Oprávneným záujmom 
je: spracúvanie OÚ 
fyzických osôb 
konajúcich v mene jej 
zmluvných partnerov 
(v praxi najmä 
dodávateľov a iných 
fyzických osôb 
poskytujúcich služby), 
aby sa informovali o 
aktivitách a 
činnostiach Krone ide 
napr. o promo 
brožúrky, newslettre a 
pod. 

5 rokov odo dňa 
skončenia 
poskytovania služieb 

subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje 
OÚ na základe zákona, 
odborní konzultanti a 
zamestnanci, ktorí sú 
viazaní zákonnou a/alebo 
zmluvnou povinnosťou 
mlčanlivosť 

Krone nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto 
podmienky spracovávania OÚ. Krone neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej 
únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Krone nespracúva OÚ pre účely vykonávania 
automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. V prípade spoločnosti Microsoft poskytujúcej 
firemné nástroje a aplikácie Krone sa môže uskutočňovať prenos do tretích krajín, a to konkrétne do 
USA. S uvedenou spoločnosťou má Krone uzatvorené štandardné zmluvné doložky, ktorých znenie 
nájdete tu https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-
Protection-Addendum-DPA. V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom 
pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie 
v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie 
zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre 
spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia 
týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Krone, ktoré jej vyplývajú z 



príslušných všeobecných právnych predpisov. Krone získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. 
Krone môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a 
to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Krone 
poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ 
potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje Krone poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním 
jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ. V prípade neposkytnutia týchto 
údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Krone, ktoré jej vyplývajú z príslušných 
všeobecných právnych predpisov. V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá 
osoba najmä nasledovné práva:  

1) na základe žiadosti vyžadovať od Krone potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých
podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých
OÚ;

2) na základe žiadosti vyžadovať od Krone opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp.
doplnenie neúplných OÚ;

3) na základe žiadosti vyžadovať od Krone vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

a) OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol
odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;

4) na základe žiadosti vyžadovať od Krone obmedzenie spracúvania OÚ ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Krone overiť správnosť
OÚ;

b) spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia;

c) Krone už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku;

5) na základe žiadosti vyžadovať od Krone osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Krone poskytla, a
ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň
aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo
tento súhlas odvolať;

7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a
ktoré je vykonávané buď

(A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného
záujmu Krone ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu



založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Krone vykonávala na základe 
automatizovaného rozhodovania profilovanie);  

8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho 
pracovníka pre ochranu osobných údajov na adrese GDPR.general@kroneit.com alebo formou 
doporučeného listu doručeného spoločnosti na adresu: Krone ConsuIting, MIynské Nivy 5, 821 09 
BratisIava. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – OBCHODNÍ PARTNERI, 
dodávateIia a odberateIia“.   

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa 
poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, 
najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť Krone ConsuIting s.r.o. má právo 
účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo 
primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie 
požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. V prípade 
pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť 
priamo na spoločnosť Krone ConsuIting s.r.o., a to na zodpovedného pracovníka pre ochranu 
osobných údajov na adrese GDPR.general@kroneit.com. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so 
sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . Aktuálna 
verzia tohto dokumentu sa nachádza aj v Krone ConsuIting a prípadne aj na internej webovej stránke 
kroneit.com v časti Consent to the processing of personal data – Business partners, suppliers and 
customers. 



Conditions and information on the processing of personal data 

BUSINESS PARTNERS, suppliers and customers 

 Krone ConsuIting s.r.o, ID No.: 50248332, registered in the Commercial Register of the District Court 
of Bratislava I., No.: 110642/B (hereinafter referred to as "Krone") as the controller obtains and 
processes personal data of the data subjects to whom it hereby provides information in accordance 
with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR") and with regard to Act No. 
18/2018 Coll. on the protection of personal data and on amending and supplementing certain acts 
("ZOOÚ"). According to the type of contractual relationship with the controller, the table below lists 
the purposes of the processing of personal data ("PII"), which shows the category of data subjects, 
the legal basis for their processing, the categories of PII to be processed as well as the period for 
which the controller will process such PII. This information applies to you to the following extent:  

Affected persons Purpose of 
processing OU 

Legal basis for the 
processing of personal 
data 

Processing time Recipients 

external 
collaborators, 
clients, business 
partners 

CRM - 
INTERNAL 
ADMINISTRATI
VE PURPOSES 
(CRM ) 

Article 6(1)(f) of the 
Regulation - LEGAL 
INTEREST) The 
legitimate interest is: 
the recording of OA for 
internal administrative 
purposes and the 
streamlining of the 
internal processes of 
Krone 

for the duration 
of the consent 
specified in the 
specific consent 
(i.e. 3 years 
from the date 
of consent) 

employees to whom the 
controller provides OA on 
the basis of the law, 
professional consultants and 
advisors who are bound by a 
legal and/or contractual 
obligation of confidentiality 

external 
collaborators, 
contractors and 
other persons 
mentioned in 
correspondence 

REGISTRY 
MANAGEMENT
RECORDS OF 
INCOMING 
AND 
OUTGOING 
MAIL 

Article 6(1)(c) of the 
Regulation - necessary 
for compliance with the 
controller's LEGAL 
OBLIGATIONS under 
Art. 395/2002 Coll. and 
related legislation 

according to 
Article 16 of 
the register 
plan (i.e. in the 
case of routine 
correspondenc
e, 10 years 
following the 
year in which 
the 
communication 
record was 
created; and in 
the case of 
important 
correspondenc
e, a permanent 
archiving 
period) 

employees to whom the 
controller provides OA on 
the basis of the law, 
professional consultants and 
advisors who are bound by a 
legal and/or contractual 
obligation of confidentiality 



Employees and 
statutory body 
of business 
partners, 
cooperating 
persons, and 
other entities 
whose AOs are 
part of the 
accounting 
documents 

ACCOUNTING 
FO and PO  

Article 6(1)(c) of the 
Regulation - necessary 
for compliance with the 
controller's LEGAL 
OBLIGATIONS under 
Art. 431/2002 Coll., Art. 
No. 222/2004 Coll., Act 
no. No. 40/1964 Coll., 
Act no. No. 311/2001 
Coll., Act no. 595/2003 
Coll., Act no. No. 
582/2004 Z. z., Act no. 
283/2002 Z. z. and 
related legislation 

10 years 
following the 
year to which 
they relate 

entities to which the 
controller provides OA on 
the basis of the law, 
professional consultants and 
employees who are bound 
by a legal and/or contractual 
obligation of confidentiality 

natural persons 
exercising the 
rights of data 
subjects 

ENFORCEMENT 
OF RIGHTS OF 
AFFECTED 
PERSONS 
(GDPR - 
requests 
administration) 

Article 6(1)(c) of the 
Regulation - necessary 
for compliance with the 
LEGAL OBLIGATIONS of 
the controller arising 
from the Regulation 
and the GDPR and 
related legislation 
arising from the Act. 
395/2002 Coll. and 
related legislation 

5 years 
following the 
year in which 
the application 
was processed 

entities to which the 
controller provides OA on 
the basis of the law, 
professional consultants and 
employees who are bound 
by a legal and/or contractual 
obligation of confidentiality 

suppliers, 
customers, 
employees of 
suppliers and 
customers and 
other natural 
persons 
communicating 
on their behalf 

AGENDA OF 
BUSINESS 
COMMUNICATI
ON note the 
purpose is to 
process the OU 
for the purpose 
of registering 
contacts to 
business 
partners 

Article 6(1)(f) of the 
Regulation - LEGAL 
INTEREST The 
legitimate interest is: 
the processing of PI of 
natural persons acting 
on behalf of its 
contractual partners (in 
practice, mainly 
suppliers and 
customers, external 
collaborators) in order 
to ensure the valid 
conclusion of a contract 
(i.e. the conclusion of a 
contract with persons 
authorised to act on 
behalf of the company 
which is its contractual 
partner), its proper and 
effective performance 
(in practice, mainly 
communication with 
the relevant personnel 
on the side of the 
contractual partner 

5 years after 
the year in 
which the 
communication 
was terminated 

entities to which the 
controller provides OA on 
the basis of the law, 
professional consultants and 
employees who are bound 
by a legal and/or contractual 
obligation of confidentiality 



Krone). The POs are 
stated directly in 
orders, contracts or are 
obtained in connection 
with the performance 
of contracts. 

the parties to 
the dispute, the 
parties to the 
proceedings and 
other interested 
parties 

LITIGATION, 
ENFORCEMENT
, DEBT 
RECOVERY 
AGENDA 

Article 6(1)(c) of the 
Regulation - necessary 
for compliance with the 
controller's LEGAL 
OBLIGATIONS under 
Art. 160/2015 Coll., Act 
no. 244/2002 Coll., Act 
no. No. 301/2005 Coll., 
Act No. 244/2005 Coll. 
No. 7/2005 Coll., Act 
No. 301/2005 Coll., Act 
No. 301/2005 Coll., Act 
No. 301/2005 Coll. 
38/1993 Z. z., Act no. 
162/2015 Z. z., Act No. 
233/1995 Z. z. and 
related legislation 

10 years after 
the final 
conclusion of 
the relevant 
proceedings 

courts, bailiffs, attorneys and 
other public authorities and 
bodies to which the 
controller provides OA by 
law, shredding and archiving 
companies, professional 
consultants and advisors 
who are bound by a legal 
and/or contractual 
obligation of confidentiality 

Krone business 
partners and 
their employees 

DIRECT 
MARKETING - 
BUSINESS 
PARTNERS e.g. 
newsletters, 
promotional 
newsletters, 
Krone website, 
promotional 
brochures and 
other 
information 
that Krone 
sends to its 
clients, 
business and 
distribution 
partners 

Article 6(1)(f) of the 
Regulation - LEGAL 
INTEREST The 
legitimate interest is: 
the processing of 
personal data of natural 
persons acting on 
behalf of its contractual 
partners (in practice, 
mainly contractors and 
other natural persons 
providing services) in 
order to inform them 
about Krone's activities 
and activities, e.g. 
promotional brochures, 
newsletters, etc. 

5 years from 
the date of 
termination of 
the provision of 
services 

entities to which the 
controller provides OA on 
the basis of the law, 
professional consultants and 
employees who are bound 
by a legal and/or contractual 
obligation of confidentiality 

Krone does not disclose PII to any third parties other than those required to do so by law or these PII 
Processing Terms. Krone does not transfer PII to third countries (outside the European 
Union/European Economic Area). Krone does not process Personal Data for the purpose of carrying 
out automated decision-making, including profiling. In the case of Microsoft providing corporate 
tools and applications to Krone, transfers may be made to third countries, specifically to the United 
States. Krone has standard contractual clauses with this company, the text of which can be found 
here https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-
Protection-Addendum-DPA. If, for any of the processing purposes, the legal basis for the processing 



of the OU is a contract, the provision of this data constitutes a contractual requirement for 
performance under the contract in question. In the event of non-provision of these data, neither the 
conclusion of the contractual relationship nor the subsequent performance of the contract is 
possible. Where the legal basis for the processing of OU is the law, the provision of this data is a 
legal requirement. In the event of non-provision of these data, it is not possible to ensure the proper 
performance of the obligations of Krone arising from the relevant general legislation. Krone obtains 
OU in the first instance from data subjects. Krone may also obtain PI from publicly accessible sources 
and registers or from third parties, primarily in connection with the conclusion or performance of a 
contract. If Krone is provided with PI from other than the data subject directly, by providing this 
data, the data provider confirms that the data subject whose data Krone provides has consented to 
the processing of his/her PI within the meaning of these terms and conditions pursuant to Section 
78(6) of the OPLA. In the event of failure to provide this data, it is not possible to ensure the proper 
performance of Krone's obligations under the relevant general legislation. In connection with the 
processing of personal data, the data subject has in particular the following rights:  

1) upon request, to request Krone to confirm whether or not his or her PII is processed, under what 
conditions, including the scope, purpose and duration of the processing, and information on the 
source of the PII concerned;  

2) upon request, require Krone to correct incorrect or outdated PII or to complete incomplete PII;  

3) upon request, require Krone to erase/destroy the personal data if:  

(a) the PII is no longer necessary for the purpose for which it was collected or otherwise processed,  

b) in cases where the PII was processed on the basis of consent and that consent to process the PII 
has been withdrawn, where there is no other legal basis for processing the PII or other legal 
exception;  

(c) where the data subject objects to the processing of the PII on the basis of legitimate interest and 
there are no overriding legitimate grounds for processing or the data subject objects to direct 
marketing;  

(d) the personal data are processed unlawfully;  

e) the personal data must be erased in order to comply with a legal obligation,;  

4) upon request, require Krone to restrict the processing of the Personal Data if:  

(a) the data subject objects to the accuracy of the Personal Data, during a period allowing Krone to 
verify the accuracy of the Personal Data;  

b) the processing of the PII is unlawful and the data subject objects to the erasure of the PII and 
requests instead the restriction of its use;  

c) Krone no longer needs the PII for the purpose of processing the PII, but the data subject needs it 
to assert a legal claim;  

5) upon request, to request from Krone the personal data concerning him or her which he or she has 
provided to Krone and, if technically feasible and if the processing is carried out by automated 
means, also has the right to transfer the PII to another controller;  

6) if the processing of the Personal Data is based on a legal basis, which is consent, he/she has the 
right to withdraw this consent;  



7) to object, on grounds relating to his or her particular situation, to processing of personal data 
concerning him or her which is carried out either  

(A) on the grounds of necessity for the performance of a task carried out in the public interest; or (B) 
on the basis of Krone's legitimate interest as a controller in the processing of Personal Data, 
including to object to profiling based on the legal bases set out above (in cases where Krone would 
carry out profiling on the basis of automated decision-making);  

8) file a petition with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic.  

The data subject is entitled to make a request in connection with the aforementioned rights to the 
Chief Data Protection Officer at GDPR.general@kroneit.com or by registered letter delivered to 
Krone ConsuIting, MIynské Nivy 5, 821 09 BratisIava. In the subject line of both the e-mail and the 
letter it is necessary to indicate "Personal data - BUSINESS PARTNERS, suppliers and customers".   

Replies to those requests by the data subject or action taken in response to those requests shall be 
provided free of charge. If a request from a data subject is manifestly unfounded or unreasonable, in 
particular due to its repetitive nature (repeated request), Krone ConsuIting s.r.o. shall have the right 
to charge a fee taking into account its administrative costs for providing the information or a 
reasonable fee taking into account its administrative costs for notifying you or for taking the 
requested action, or shall have the right to refuse to act on such a request. If you have any doubts 
about compliance with your data processing obligations, you may contact Krone ConsuIting s.r.o. 
directly by contacting the Data Protection Officer at GDPR.general@kroneit.com. You may also 
contact the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, located at Hraničná 12, 820 
07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . The 
current version of this document can also be found in Krone ConsuIting and, where applicable, on 
the internal website kroneit.com in the section Consent to the processing of personal data – 
Business partners, suppliers and customers. 

 

 


