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Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov koncernu 

KSB 

Prevádzkovateľom údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je: 

KSB SE & Co. KGaA 

Johann-Klein-Str. 9 

67227 Frankenthal 

Nemecko 

Tel. č.: +49 6233 86-0 

E-mail: info@ksb.com 

Webová stránka: www.ksb.com/en-global 

Spoločnosť KSB SE & Co. KGaA a ňou riadený koncern (Skupina spoločností KSB“) patria 

medzi popredných svetových poskytovateľov čerpadiel, armatúr a súvisiacich služieb. 

Spoločnosť KSB SE & Co. KGaA je tiež zodpovedná za zobrazenie ďalších jednotiek jej 

koncernu integrovaných na jej webovej stránke, ako sú KSB Service GmbH, Dynamik-

Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, 

PMS-BERCHEM GmbH a Uder Elektromechanik GmbH.  
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V tomto Všeobecnom vyhlásení o ochrane údajov sa môže odvolávať na jednotky koncernu 

KSB. V takom prípade je prevádzkovateľom spoločnosť, ktorá sa na toto vyhlásenie odvolala 

(príslušný prevádzkovateľ ďalej označovaný ako „KSB“). 

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov koncernu pre všetky jednotky koncernu KSB, 

ktoré používajú toto Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov, sú: 

Úradník pre ochranu údajov skupiny KSB 

KSB SE & Co. KGaA 

Johann-Klein-Str. 9 

67227 Frankenthal 

Nemecko 

E-mail: datenschutz@ksb.com 

Toto vyhlásenie obsahuje všeobecné informácie o zhromažďovaní a spracúvaní osobných 

údajov spoločnosťou KSB v rámci jej obchodnej činnosti. Obsahuje tiež podmienky 

používania webových stránok spoločnosti KSB. 

Okrem týchto informácií môže KSB a jednotlivé spoločnosti v skupine koncernu KSB 

poskytnúť ďalšie, doplňujúce informácie pre osobitné spracovanie, najmä informácie o 

príslušnom spracovaní, účeloch spracovania, kategóriách dotknutých údajov, príjemcoch 

týchto údajov, právnom základe spracovania a dobe uchovávania. 

mailto:datenschutz@ksb.com
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Teil 1: Spracovanie osobných údajov v KSB 

V rámci obchodnej činnosti KSB (marketing, predaj, poradenstvo, dodávanie, údržba a 

opravy produktov a služieb spoločnosti KSB) sa – okrem spracúvania opísaného v 2. časti 

Všeobecného vyhlásenia o ochrane údajov – zhromažďujú osobné údaje obchodných 

partnerov, kontaktných osôb obchodných partnerov a iných záujemcov (vrátane uchádzačov 

o zamestnanie), a to najmä prostredníctvom emailu , poštou, faxom, ako aj telefonicky alebo 

prostredníctvom osobného rozhovoru. Osobné údaje pritom môžu prenášať aj obchodní 

partneri, ako napríklad predajní a servisní partneri KSB. 

1. Údaje 

Môžu sa zhromažďovať a prijímať nasledujúce kategórie údajov: 

 priezvisko, krstné meno, 

 zamestnávateľ alebo klient, firma, 

 kontaktné údaje: adresa, emailová adresa, telefón, fax, 

 záujem o niektoré produkty a služby od spoločnosti KSB (výber), 

 objednávky, spracovanie objednávok, 

 finančné informácie, najmä podrobnosti o účte, ako aj 

 žiadosti o zamestnanie. 

KSB nespracúva žiadne osobitné kategórie údajov; dbajte na to, aby ste KSB neposkytli 

žiadne citlivé údaje. 

Okrem toho je ponuka KSB určená len osobám starším ako 18 rokov. 

Poskytnutie týchto osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzavretie zmluvy a môže byť 

požadované zákonom alebo zmluvou. Ak tieto údaje nebudú vôbec alebo čiastočne 

sprístupnené, môže sa stať, že zmluvu nebude možné uzavrieť alebo ju nebude možné 

vykonať. 
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2. Príjemcovia údajov 

Spoločnosť KSB spracováva vaše osobné údaje. KSB využíva zmluvných spracovateľov. 

Môžu to byť spoločnosti z koncernu KSB, ale aj spoločnosti tretích strán v Európskom 

hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Prenos údajov príjemcom mimo EHP sa vo 

všeobecnosti neuskutočňuje (výnimky nájdete v časti 2 v informáciách o osobitnom 

spracovaní). 

3. Účel spracovania 

KSB spracúva zhromaždené alebo jej poskytnuté údaje na účel vykonávania svojich 

obchodných činností, najmä na uzatváranie a plnenie obchodných zmlúv, ako aj na 

obchodnú komunikáciu vrátane priameho marketingu. 

4. Právny základ 

Ak nám bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, právnym základom pre 

spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písm. a) Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane 

údajov („GDPR“). Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel prípravy alebo plnenia zmluvy s 

dotknutou osobou, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ak je spracovanie 

nevyhnutné na splnenie zákonnom stanovených povinností spoločnosti KSB (napr. 

povinnosti uchovávania), právnym základom je článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR. Okrem 

toho sa osobné údaje spracúvajú na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti KSB a 

tretích strán v súlade s článkom 6 odsekom 1 písm. f) GDPR. Oprávnené záujmy spočívajú 

vo funkčnosti IT systému spoločnosti KSB, marketingu produktov a služieb spoločnosti KSB 

a zákonom stanovenej dokumentácie obchodných kontaktov. 

5. Postup udelenia súhlasu a jeho odvolania 

Svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek 

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa vykonávalo na 

základe súhlasu až do odvolania alebo z iných dôvodov. Žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite 

na adresu: info@ksb.com.  

6. Postup v prípade oprávneného záujmu a namietanie 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe 

oprávnených záujmov spoločnosti KSB alebo tretích strán. Ak vaša námietka nie je 

namierená výlučne proti priamemu marketingu spoločnosti KSB, musíte odôvodniť, že sa 

nachádzate v osobitnej situácii, v ktorej je pre vás spracovanie vašich osobných údajov z 

oprávnených záujmov neprimerané. Námietku pošlite na adresu: info@ksb.com.  

7. Doba uchovávania 

Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané alebo zablokované, hneď ako zanikne účel 

spracovania alebo uchovávania. Údaje sa budú uchovávať dlhšie len v prípade, že tak 

ustanovuje európska alebo národná legislatíva v nariadeniach Únie, zákonoch alebo iných 

ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na KSB, a to tak dlho, ako je stanovené v legislatíve. 

8. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania 

Nebude sa na vás vzťahovať žiadne rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom 

spracúvaní – vrátane profilovania. 

mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
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9. Práva Európskej únie na ochranu údajov 

Máte právo vyžiadať si od KSB informácie o príslušných osobných údajoch a požiadať o ich 

opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Tieto žiadosti pošlite na adresu: 

info@ksb.com. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v Európskej únii 

(ďalej len „EÚ“). 

mailto:info@ksb.com
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Teil 2: Osobitné situácie spracovania 

V súvislosti s osobitnými situáciami spracovania platia informácie v časti 1. 

I. Poskytovanie webových stránok spoločnosti KSB a používanie súborov cookie 

Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku KSB a pri každom vyvolaní súboru na našej 

webovej stránke, IT systémy KSB automaticky zhromažďujú údaje a informácie z 

prístupového zariadenia a ukladajú ich do protokolového súboru na príslušnom serveri KSB. 

Webové stránky KSB používajú súbory cookie. Súbory cookie sú súbory, ktoré sa uložia v 

zariadení, ktoré používa používateľ. Keď používateľ vstúpi na webovú stránku KSB, v jeho 

zariadení sa môže uložiť súbor cookie. Súbory cookie umožňujú jasne identifikovať 

zariadenie v prípade opätovnej návštevy webovej stránky. 

1. Účel spracovania 

Údaje uložené v protokolových súboroch sa vyhodnocujú len na štatistické účely. KSB 

používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre základné funkcie webovej stránky. KSB 

používa funkčné súbory cookie, aby bola jej stránka užívateľsky prívetivá a po prepnutí 

stránky sa opäť sprístupnil vybraný obsah. KSB používa aj ďalšie súbory cookie, ktoré jej 

umožňujú analyzovať správanie používateľov na jej webových stránkach. Údaje z 

protokolových súborov, ako aj zo súborov cookie sa neukladajú spolu s ostatnými osobnými 

údajmi používateľa.  

 

Používanie týchto súborov cookie je naším oprávneným záujmom, aby sme vám mohli 

poskytnúť funkčnú webovú stránku. Okrem toho používame funkčné súbory cookie a 

sledovacie nástroje na optimalizáciu používania našej webovej stránky a na reklamné účely. 

Tieto súbory cookie používame len vtedy, ak nám poskytnete svoj súhlas kliknutím na „Uložiť 

nastavenia“ na tomto banneri. Kliknutím na „Nastavenia“ môžete sami spravovať používané 

súbory cookie alebo úplne zabrániť ich používaniu. 

2. Údaje 

Môžu sa pritom zhromažďovať nasledujúce údaje: 

 informácie o použitom prehliadači (typ/verzia) a operačnom systéme používateľa, 

 poskytovateľ internetových služieb používateľa, 

 IP adresa používateľa, 

 webové stránky, z ktorých systém používateľa prešiel na webovú stránku KSB 

(pôvodný odkaz), 

 webové stránky, ku ktorým pristupuje systém používateľa prostredníctvom webových 

stránok KSB (následné odkazy), 

 používanie funkcií webových stránok, zadané vyhľadávané výrazy a frekvencia 

vyvolania stránok, 

 dátum a čas prístupu, 

 názov vyvolaných súborov, 

 objem prenesených dát a 

 stav prístupu (prenesený súbor, nenájdený súbor atď.). 

3. Príjemcovia údajov 

KSB využíva na spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania webových stránok 

zmluvných spracovateľov, ktorými sú ďalšie spoločnosti z koncernu KSB v rámci EHP a 
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spoločnosti tretích strán. Webovú analýzu a sledovanie konverzií vykonáva tiež Google LLC., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Meta Inc., 1 Hacker Way Menlo 

Park, CA 94025, Episerver Inc., 542A Amherst Street, Nashua, NH 03063 a LinkedIn 

Corporation , 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085 v USA. 

 

Okrem toho KSB využíva marketingové služby spoločnosti Marketo EMEA Ltd., 4-6 

Riverwalk Drive, Dublin, Írsko na analýzu webu, reklamu a zobrazovanie personalizovaných 

informácií. Marketo EMEA Ltd. prenáša získané informácie o používaní webovej stránky 

používateľmi na server Marketo v Amsterdame, nie je však možné vylúčiť prenos údajov do 

USA. Zaznamenávajú sa informácie prostredníctvom webovej stránky, napríklad 

prostredníctvom súborov cookie, keď sa zaregistrujete na webinár, kontaktujete nás, 

prihlásite sa na odber nášho e-mailového newslettera, stiahnete si určitý obsah (napr. 

informačné dokumenty k produktom) alebo sa zaregistrujete na používanie nášho obchodu. 

Marketo zhromažďuje informácie o vašej polohe alebo preferovanom spôsobe komunikácie, 

pokiaľ tieto informácie poskytnete dobrovoľne. Pokiaľ tieto informácie nie sú spojené s 

osobnými údajmi, neidentifikujú vás osobne ani iných používateľov webovej stránky. 

 

KSB používa tiež pluginy pre sociálne médiá od prevádzkovateľov sociálnych sietí 

(pripravené odkazy na príslušnú sieť), tie však spočiatku zostávajú deaktivované a 

neprenášajú žiadne údaje tretím stranám. Až po aktivácii príslušných tlačidiel (prvé kliknutie) 

budú údaje preposlané uvedeným prevádzkovateľom. Odporúčania budú odoslané až po 

druhom kliknutí. Prevádzkovateľmi sú Google LLC (adresa uvedená vyššie) a Meta Inc. 

(adresa uvedená vyššie) alebo Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover 

Quay, Dublin 2 v Írsku a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 v 

USA. Zhromažďovaniu a prenosu údajov v rámci pluginov pre sociálne médiá môžete 

zabrániť tak, že nekliknete na príslušné tlačidlá a tým ich neaktivujete. Môžete zabrániť 

ďalšiemu zhromažďovaniu a prenosu vašich údajov spoločnosťou Google. Na tento účel 

poskytuje spoločnosť Google LLC príslušné informácie: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Taktiež môžete u spoločnosti Facebook 

namietať proti zhromažďovaniu údajov prostredníctvom Facebook Pixel a používaniu vašich 

údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku. Ak tak chcete urobiť, postupujte podľa 

informácií od Meta Inc. Na https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  

 

Údaje môžu byť prenášané na servery v USA a tam spracované. Pre USA neexistuje 

rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti v zmysle článku 45 ods. 1 GDPR. Google 

LLC, Meta Inc., Episerver Inc., LinkedIn Corporation, Marketo EMEA Ltd. a Twitter Inc. 

(adresy uvedené vyššie) používajú štandardné zmluvné doložky EÚ, aby sa mohol 

uskutočniť prenos v súlade s článkom 46 odsek 2 písm. c) GDPR. Spoločnosť KSB 

vychádza z predpokladu, že osobné údaje spracúvané spoločnosťou KSB nepredstavujú 

informácie, ku ktorým by mali prístup orgány USA alebo by takýto prístup vyžadovali. Podľa 

názoru KSB tak nehrozí neprimeraný prístup v zmysle rozhodnutia ESD Schrems IIí. 

 

Pre viac informácií pošlite e-mail na adresu info@ksb.com. 

4. Príjem osobných údajov v spoločnosti KSB 

KSB získava osobné údaje od Google LLC, Facebook Inc., Episerver Inc., Marketo EMEA 

Ltd., LinkedIn Corporation a Twitter Inc. na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, aby sme vám 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
mailto:info@ksb.com
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mohli ponúkať relevantný tovar a služby, ako aj marketingové informácie z iných zdrojov, 

napr. z verejných databáz. 

5. Právny základ 

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov v prípade súborov cookie, ktoré sú 

nevyhnutné pre základné funkcie webovej stránky, je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Dočasné uchovávanie údajov v systéme je nevyhnutné na zobrazenie webovej stránky a 

prenos súborov do počítača používateľa. Účelom súborov cookie je zjednodušiť 

používateľovi používanie webových stránok; ak sa súbory cookie nepoužijú, niektoré funkcie 

našej webovej stránky nemusia byť k dispozícii. Funkčné a iné súbory cookie a ďalšie 

funkcie, najmä tie, ktoré slúžia na analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej 

online ponuky, ktoré vyžadujú prenos osobných údajov tretím stranám mimo vzťahu 

týkajúceho sa spracovania objednávky, sa uskutoční po získaní vášho súhlasu v súlade s 

článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, napríklad prostredníctvom cookie bannera spoločnosti 

KSB. KSB zhromažďuje osobné údaje len vtedy, ak ste poskytli prenášajúcemu 

prevádzkovateľovi svoj súhlas, prenos je založený na zmluve medzi vami a prenášajúcim 

prevádzkovateľom alebo KSB alebo je získavanie údajov založené na oprávnenom záujme 

(čl. 6 ods. 1 A, b). a f GDPR). 

6. Doba uchovávania protokolových súborov 

Údaje pre zobrazenie webovej stránky budú na konci príslušnej relácie vymazané. 

Protokolové súbory sa vymažú po uplynutí zákonnej doby uchovávania, najneskôr však po 

38 mesiacoch. 

7. Zabránenie súborom cookie/vymazanie 

Prenos súborov cookie je možné deaktivovať alebo obmedziť nastavením internetového 

prehliadača alebo Flash Playera. Už uložené súbory cookie môže používateľ kedykoľvek 

vymazať. Ak sú súbory cookie deaktivované, nemusí byť možné využívať všetky funkcie 

webovej stránky KSB v plnom rozsahu. 

8. Odkazy na iné webové stránky 

Online ponuka obsahuje odkazy na iné webové stránky (napr.: pluginy pre sociálne médiá). 

KSB nemá žiadny vplyv na obsah webových stránok tretích strán. KSB nepreberá 

zodpovednosť za obsahy tretích strán, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom 

odkazov, a nepreberá ich obsah za svoj. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný 

poskytovateľ alebo prevádzkovateľ príslušnej webovej stránky. Ak sa KSB dozvie o porušení 

zákona, takéto odkazy okamžite odstráni. Informujte nás, prosím, na adrese info@ksb.com. 

II. Newsletter 

Na webovej stránke KSB sa môžete prihlásiť k odberu bezplatného newslettera. 

1. Účel spracovania 

Spoločnosť KSB používa newsletter na informovanie o svojich produktoch (čerpadlá, 

armatúry a súvisiace služby), ako aj o svojom koncerne (novinky o spoločnosti) a svojich 

predajných a servisných partneroch (informácie o predaji a servise). Okrem toho spoločnosť 

KSB a jej zmluvní spracovatelia vyhodnocujú newsletter a jeho používanie, vrátane 

optimalizácie alebo zlepšenia jeho dizajnu a zasielania. 

mailto:info@ksb.com
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2. Údaje 

Pri registrácii k odberu newslettera nám budú prenesené najmä údaje zo vstupnej masky: 

 priezvisko, krstné meno, 

 zamestnávateľ alebo klient, firma, 

 kontaktné údaje: adresa, emailová adresa, telefón, fax, kontakt na sociálnych 

médiách, 

 záujem o niektoré produkty a služby od spoločnosti KSB (výber), 

 IP adresa pristupujúceho počítača a  

 dátum a čas registrácie a 

 otvorenie a počet prístupov k newsletteru a príslušné časy, IP adresa, kedy bol 

newsletter otvorený alebo kedy boli vyvolané informácie (vľavo) z newslettera, čas, 

kedy bol newsletter otvorený alebo kedy boli informácie vyvolané, informácie o 

použitom prehliadači (typ/verzia) a operačný systém používateľa. 

3. Príjemcovia údajov 

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť KSB SE & Co. KGaA. KSB využíva ako 

spracovateľov spoločnosti z koncernu KSB, ako aj spoločnosti tretích strán v EHP. 

Zasielanie newslettera sa uskutočňuje prostredníctvom spoločnosti Marketo EMEA Ltd., 4-6 

Riverwalk Drive, Dublin, Írsko, Episerver Inc., 542 Amherst Ave, Nashua, New Hampshire 

03063, USA, Apsis International AB, Starmgatan 11, S-21120 Malmö, Švédsko, Mark-i, 

Tramplein 8,1441 GP Purmerend, KvK 37148290, Holandsko alebo MailChimp, platforma na 

doručovanie newsletterov od Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 

5000, Atlanta, GA 30308, USA. Na tento účel sa osobné údaje odosielajú na serveri v USA a 

sú na nich spracovávané. Pre USA neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti 

v zmysle článku 45 ods. 1 GDPR. Episerver Inc., ako aj Rocket Science Group, LLC 

používajú štandardné zmluvné doložky EÚ, aby sa mohol uskutočniť prenos údajov v súlade 

s článkom 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Spoločnosť KSB vychádza z predpokladu, že osobné 

údaje spracúvané spoločnosťou KSB nepredstavujú informácie, ku ktorým by mali prístup 

orgány USA alebo by takýto prístup vyžadovali. Pre viac informácií pošlite e-mail na adresu 

info@ksb.com. 

4. Právny základ 

Prihlásením sa k odberu newslettera súhlasíte so spracovaním osobných údajov zadaných 

cez vstupnú masku. Právnym základom pre spracovanie v rozsahu súhlasu je článok 6 ods. 

1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie newslettera 

môžete kedykoľvek odvolať. Príslušný odkaz nájdete na konci každého newslettera. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočňovalo na 

základe vášho súhlasu do doručenia odvolania. Bez platného súhlasu vám nebudeme môcť 

zasielať newsletter. Aj po doručení odvolania súhlasu môže spoločnosť KSB spracúvať 

osobné údaje na základe zákonom stanovených požiadaviek na uchovávanie údajov podľa 

článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnených záujmov KSB a tretích strán podľa článku 6 

ods. 1 písm. f) GDPR. Za oprávnený záujem sa považuje funkčnosť a technické zlepšenie IT 

systému spoločnosti KSB, ako aj optimalizácia priameho marketingu spoločnosti KSB a 

zákonom stanovená dokumentácia obchodných kontaktov. 

5. Doba uchovávania 

Údaje budú vymazané ihneď po odvolaní súhlasu alebo po zrušení zasielania newslettera. 

mailto:info@ksb.com
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III. Registrácia 

Spoločnosť KSB ponúka na svojej webovej stránke možnosť zaregistrovať sa zadaním 

osobných údajov. Používa sa aj na prihlásenie k odberu newslettera spoločnosti KSB (pozri 

tiež informácie o newsletteri v časti 2, oddiele II). 

1. Účel spracovania 

KSB používa vašu registráciu ako základ pre elektronickú obchodnú komunikáciu s vami a 

pre zasielanie newslettera spoločnosti KSB. 

2. Údaje 

Pri registrácii sa zhromažďujú nasledujúce údaje, najmä údaje zo vstupnej masky: 

 priezvisko, krstné meno, 

 zamestnávateľ alebo klient, firma, 

 kontaktné údaje: adresa, emailová adresa, telefón, fax, kontakt na sociálnych 

médiách, 

 záujem o niektoré produkty a služby od spoločnosti KSB (výber), 

 IP adresa pristupujúceho počítača a 

 dátum a čas prihlásenia. 

3. Príjemcovia údajov 

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť KSB SE & Co. KGaA. KSB využíva ako 

spracovateľov spoločnosti z koncernu KSB, ako aj spoločnosti tretích strán v EHP (pozri tiež 

informácie o možnom odosielaní osobných údajov mimo EHP a do USA pre webové stránky 

KSB a používaní súborov cookie v časti 2 ods. I bode 3, ako aj informácie o newsletteri v 

časti 2, oddiele II, bode 3). 

4. Právny základ 

Registráciou súhlasíte so spracovaním osobných údajov zadaných vo vstupnej maske. 

Právnym základom pre spracovanie v rozsahu súhlasu je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účel obchodnej komunikácie a/alebo na 

zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Príslušný odkaz nájdete na konci 

každého newslettera. Môžete pritom určiť, či chcete odvolať svoj súhlas s pokračovaním 

obchodnej komunikácie alebo s odberom newslettera. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočňovalo na základe vášho súhlasu do doručenia 

odvolania. Bez platného súhlasu sa nemôžete zúčastňovať žiadnej elektronickej obchodnej 

komunikácie ani dostávať newslettery. Aj po doručení odvolania súhlasu môže spoločnosť 

KSB spracúvať osobné údaje na základe zákonom stanovených požiadaviek na uchovávanie 

údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnených záujmov KSB a tretích strán 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnené záujmy spočívajú vo funkčnosti IT systému 

spoločnosti KSB a zákonon stanovenej povinnosti dokumentovať obchodné kontakty. 

5. Doba uchovávania 

Údaje budú vymazané ihneď po odvolaní súhlasu alebo po zrušení zasielania newslettera, v 

opačnom prípade po zániku účelu spracovania alebo uchovávania. Údaje sa budú uchovávať 

dlhšie len v prípade, že tak ustanovuje európska alebo národná legislatíva v nariadeniach 

Únie, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na KSB, a to tak dlho, ako je 

stanovené v legislatíve. 



 
Nemecko 12525630.1 

 

IV. Internetový obchod KSB 

KSB prevádzkuje internetový obchod na priamy predaj vlastných produktov a služieb (pozri 

tiež informácie o webových stránkach spoločnosti KSB a používaní súborov cookie v časti 2, 

odseku I). 

1. Účel spracovania 

KSB používa svoj internetový obchod a príslušné webové stránky na predaj svojich 

produktov a služieb. Okrem toho sa uskutočňuje rozvoj a optimalizácia dizajnu internetového 

obchodu, vrátane priameho marketingu a zodpovedajúceho vyhodnocovania údajov, ako aj 

zlepšovanie produktov a služieb ponúkaných KSB. 

2. Údaje 

Okrem kategórií údajov používaných na prevádzkovanie webových stránok KSB (pozri časť 

2, oddiel I, bod 2) je možné spracovávať aj nasledujúce kategórie údajov: 

 priezvisko, krstné meno, 

 zamestnávateľ alebo klient, firma, 

 kontaktné údaje: adresa, emailová adresa, telefón, fax, 

 záujem o niektoré produkty a služby od spoločnosti KSB (výber), 

 objednávky, spracovanie objednávok a 

 finančné informácie, najmä podrobnosti o účte. 

 

Poskytnutie týchto osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzavretie zmluvy a môže byť 

vyžadované zákonom alebo zmluvou. Ak tieto údaje nebudú sprístupnené, alebo budú 

sprístupnené len čiastočne, môže sa stať, že zmluvu nebude možné uzavrieť alebo ju 

nebude možné vykonať. 

3. Príjemcovia údajov 

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť KSB SE & Co. KGaA. KSB využíva ako 

spracovateľov spoločnosti z koncernu KSB, ako aj spoločnosti tretích strán v EHP. Na 

spracovanie objednávok to môžu byť spoločnosti z koncernu KSB, ale aj spoločnosti tretích 

strán v rámci EHP (pozri tiež informácie o možnom odosielaní osobných údajov mimo EHP a 

do USA pre webové stránky KSB a o používaní súborov cookie v časti 2, odseku I, bode 3, 

ako aj informácie o newsletteri v časti 2, odseku II, bode 3).  

4. Právny základ 

Ak nám bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, právnym základom pre to je 

článok 6 odsek 1 písm. a) GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel prípravy alebo 

plnenia zmluvy s dotknutou osobou, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

Ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností KSB (napr. záručné 

povinnosti), právnym základom je článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR. Okrem toho sa osobné 

údaje spracúvajú na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti KSB a tretích strán v súlade 

s článkom 6 odsekom 1 písm. f) GDPR. Za oprávnené záujmy sa považuje realizácia 

záručných služieb a opráv, ako aj vývoj produktov, marketingu produktov a služieb 

spoločnosti KSB a zákonom stanovená dokumentácia obchodných kontaktov (pozri tiež 
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informácie o webových stránkach spoločnosti KSB a informácie o používaní súborov cookie 

v časti 2 , oddiele I, bode 4). 

5. Postup udelenia súhlasu a jeho odvolania 

Svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek 

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa vykonávalo na 

základe súhlasu až do odvolania alebo z iných dôvodov. Žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite 

na adresu: info@ksb.com.  

V. Informácie o ochrane údajov pre kanály spoločnosti KSB na sociálnych médiách 

Vaše osobné údaje spracúvame aj vtedy, keď navštívite KSB na kanáloch sociálnych médií. 

Prostredníctvom našich rôznych kanálov na sociálnych médiách vám chceme ponúkať širokú 

škálu multimediálnych služieb a vymieňať si s vami postrehy na témy, ktoré sú pre vás 

dôležité. Okrem príslušného poskytovateľa sociálnej siete zhromažďujeme a spracúvame 

osobné údaje používateľov aj na našich kanáloch na sociálnych médiách. V tejto kapitole vás 

informujeme, aké údaje od vás zhromažďujeme v súvislosti s našimi kanálmi na sociálnych 

médiách, ako ich používame a ako môžete namietať proti ich používaniu. 

1. Spoločná zodpovednosť za spracovanie na kanáloch na sociálnych médiách 

Spoločnosť KSB je zodpovedná za spracovanie údajov aj vtedy, keď vstúpite na naše kanály 

na sociálnych médiách. Keďže poskytovatelia platforiem sú v zmysle GDPR tiež zodpovední 

za spracovanie údajov na ich platformách, v tomto rozsahu máme spoločnú zodpovednosť v 

zmysle čl. 26 GDPR. 

 

S týmito poskytovateľmi sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti v zmysle článku 26 

GDPR, v ktorej sa uvádza, ako boli medzi nami rozdelené povinnosti vyplývajúce z GDPR, 

aby sme zaistili, že vaše údaje a práva budú vždy plne chránené. Ak takáto dohoda 

neexistuje, postupujeme podľa základného rozdelenia povinností podľa GDPR, podľa 

ktorého sú obe zodpovedné strany, KSB aj prevádzkovateľ platformy, zaviazané v plnom 

rozsahu. 

 

Pokiaľ ide o spracovanie údajov na platformách, odkazujeme na obsah príslušných vyhlásení 

o ochrane údajov1, ku ktorým sa dostanete pomocou nasledujúcej tabuľky. Okrem 

spracúvania osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane údajov nemá 

spoločnosť KSB žiadny vplyv na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vaším 

používaním platforiem. 

  

                                                           
1 Dovoľujeme si vás upozorniť, že občas sú vo vyhláseniach uvedené rôzne pohľady na rozdelenie rolí podľa 

GDPR, čím však nie je dotknuté zabezpečenie vašich práv. 

mailto:info@ksb.com
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Spoločnosti Platforma Existuje osobitná dohoda v 

súlade s článkom 26 GDPR? 

Oznámenia o 

ochrane údajov 

Facebook Ireland Ltd. Facebook 

Instagram 

Ja Link 

Twitter Inc. Twitter 

 

Nie Link 

LinkedIn Ireland 

Unlimited Company 

LinkedIn Nie Link 

Xing SE Xing Nie Link 

Google Ireland 

Limited 

YouTube Nie Link 

2. Účel spracovania 

Údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely: 

 

 Komunikácia s návštevníkmi kanála spoločnosti KSB na sociálnych médiách; 

 Vybavovanie otázok od návštevníkov kanála spoločnosti KSB na sociálnych médiách; 

 Zhromažďovanie štatistických informácií o dosahu kanálov spoločnosti KSB na 

sociálnych médiách; 

 Realizácia zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, súťaží 

alebo podobných kampaní alebo podujatí; 

 Riešenie sporov a právnych sporov, odôvodnenie, uplatňovanie alebo obrana proti 

právnym nárokom alebo súdnym sporom, presadzovanie existujúcich zmlúv. 

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov. 

3. Údaje 

Na kanáloch na sociálnych médiách spracúvame nasledujúce osobné údaje: 

 

 vaše používateľské meno na platforme; 

 komentáre alebo priame správy, ktoré zanecháte na našich kanáloch na sociálnych 

médiách; 

 informácie, ktoré ste zverejnili na platforme, ako sú vaše pohlavie, vek alebo údaje o 

polohe; 

 vaša aktivita na našom kanáli, ako je počet a trvanie vašich návštev, interakcia s 

nami publikovaným obsahom, interakcia s obsahom zverejneným inými používateľmi; 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/policy
https://twitter.com/de/privacy
https://de.linkedin.com/legal/l/dpa
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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 ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zodpovedanie otázok od našich návštevníkov 

alebo na jasnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 

V ostatných veciach odkazujeme na vyššie uvedené vyhlásenia o ochrane údajov kanálov na 

sociálnych médiách. 

4. Príjemca 

V rámci našej spoločnosti majú prístup k týmto údajom len tie osoby a oddelenia, ktoré 

potrebujú osobné údaje na splnenie vyššie uvedených účelov. 

 

Ako nástroj na správu našich kanálov na sociálnych médiách používame Facelift Cloud 

(https://facelift-bbt.com/en/). Komentáre a správy, ktoré zanecháte na našich kanáloch na 

sociálnych médiách, sú prenášané do tohto systému a v ňom spracovávané našimi 

zamestnancami. 

 

KSB zásadne neodosiela tu uvedené osobné údaje do iných krajín EHP. Aby sme však mohli 

odpovedať na pripomienky a otázky, ktoré dostaneme cez nástroj Facelift Cloud, môžeme 

ich v rámci koncernu KSB postúpiť kompetentnému oddeleniu. V závislosti od témy, ktorej sa 

váš komentár alebo otázka týka, môže byť potrebné zapojiť oddelenie v inej krajine EHP. Je 

tiež možné, že poskytovatelia sociálnych sietí prenesú vaše údaje do iných krajín EHP. 

Používajú sa pritom bezpečnostné opatrenia požadované v GDPR , ktorými sa zabezpečí 

plná ochrana vašich osobných údajov aj v iných krajinách EÚ. V tomto smere odkazujeme na 

vyššie prepojené vyhlásenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov. Prenos údajov v 

rámci koncernu KSB do dcérskych spoločností KSB v zahraničí v rámci EHP je zabezpečený 

štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, aby mohol prenos prebehnúť v súlade s čl. 46 ods. 

2 písm. c) GDPR. Pre viac informácií pošlite e-mail na adresu info@ksb.com. 

5. Právny základ 

Ak nie je výslovne uvedené inak, právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 

písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v tom, aby sme mohli reagovať na vaše 

správy alebo otázky a analyzovať dosah a používanie našich kanálov na sociálnych 

médiách, aby sme dosiahli vhodný dizajn a nepretržitú optimalizáciu. Ak by ste chceli svojou 

žiadosťou vstúpiť do zmluvného vzťahu s KSB, právnym základom pre toto spracovanie je 

článok 6 odsek 1 písm. b) GDPR. 

 

Pokiaľ ide o používanie súborov cookie v rámci spracovania, odkazujeme na časť o 

súboroch cookie (odkaz) a na vyhlásenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov. 

6. Postup v prípade namietania proti spracovaniu na Facebook Insights 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe 

oprávnených záujmov KSB alebo tretích strán. Ak vaša námietka nie je namierená výlučne 

proti priamemu marketingu spoločnosti KSB, musíte odôvodniť, že sa nachádzate v osobitnej 

situácii, v ktorej je pre vás spracovanie vašich osobných údajov z oprávnených záujmov 

neprimerané. Námietku pošlite na adresu: info@ksb.com. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom služby „Insights“, ktorú ponúka sociálna 

sieť Facebook, prevzala primárnu zodpovednosť sociálna sieť Facebook. Týka sa to 

spracovania údajov v Insights a presadzovania práv dotknutých osôb. Ak chcete zistiť všetky 

mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
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povinnosti vyplývajúce z GDPR v súvislosti so spracovaním údajov v Insights, kontaktujte 

priamo Facebook. Hoci si môžete uplatniť svoje práva voči nám, vaše otázky, ktoré v tejto 

súvislosti dostaneme, prepošleme sociálnej sieti Facebook. 

 

Informácie o vašich právach ako dotknutej osoby a uplatňovaní týchto práv nájdete aj v časti 

o právach dotknutej osoby (odkaz), ako aj vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných 

poskytovateľov platformy.  

7. Doba uchovávania 

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (napr. v osobitnom vyhlásení o súhlase), vaše osobné 

údaje vymažeme, keď viac nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, pokiaľ ich vymazanie 

alebo zablokovanie nebude v rozpore s našimi zákonnými požiadavkami na uchovávanie 

(napr. doby uchovávania podľa obchodného práva alebo daňového zákona). Vaše správy 

odoslané prostredníctvom našich kanálov na sociálnych médiách budú vymazané najneskôr 

do 3 mesiacov po ukončení konverzácie, ak bola vaša žiadosť zodpovedaná a neexistuje 

žiadny iný dôvod, ktorý by nás oprávňoval alebo zaväzoval uchovávať uvedené správy. 

 

VI. Virtuálne podujatia KSB 

Spoločnosť KSB ponúka virtuálne podujatia na internete na využitie vlastných produktov a 

služieb. Okrem vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti KSB platia aj upozornenia o ochrane 

údajov platforiem, na ktorých sa konajú príslušné podujatia (napr. ZOOM, Microsoft TEAMS 

a iné). Informácie o vyhláseniach o ochrane údajov pre platformy, na ktorých sa konajú 

príslušné podujatia, nájdete v príslušných informačných sekciách prevádzkovateľa platformy. 

1. Účel spracovania 

Spoločnosť KSB zverejňuje ponuku svojich podujatí na internete s cieľom informovať a školiť 

používateľov, ako aj na predaj produktov a služieb. Oznámenia o podujatiach ďalej využíva 

na zlepšovanie svojich produktov a služieb. 

2. Údaje 

Okrem kategórií údajov používaných na prevádzkovanie webových stránok KSB (pozri časť 

2, oddiel I, bod 2) je možné spracovávať aj nasledujúce kategórie údajov: 

 priezvisko, meno (vrátane vlastných pseudonymov), prípadne profilová fotka, 

 zamestnávateľ alebo klient, firma, 

 kontaktné údaje: adresa, emailová adresa, telefón, fax, 

 Technické informácie, ako je ID stretnutia, online stav, hlásenia o stave alebo 

preferovaný jazyk, audio a video signály, textové správy (chat), povrch obrazovky 

(voliteľné), 

 obsah podujatí, 

 záujem o niektoré produkty a služby od spoločnosti KSB (výber), 

 objednávky, spracovanie objednávok a 

 v prípade ponúk spoplatnených podujatí aj finančné informácie, najmä údaje o účte. 

 

Poskytnutie týchto osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzavretie zmluvy o 

poskytovaní podujatí, informačných a vzdelávacích služieb a môže byť stanovené zákonom 

alebo požadované na základe zmluvy. Ak tieto údaje nebudú sprístupnené, alebo budú 
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sprístupnené len čiastočne, môže sa stať, že zmluvu nebude možné uzavrieť alebo ju 

nebude možné vykonať. 

3. Príjemcovia údajov 

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť KSB SE & Co. KGaA. KSB využíva 

zmluvných spracovateľov (vrátane komunikačných platforiem – pozri bod 1 v tejto časti, ale 

aj informácie o webových stránkach spoločnosti KSB a používaní súborov cookie v časti 2, 

oddiele I, bode 3). Pre spracovanie objednávok to môžu byť spoločnosti z koncernu KSB, ale 

aj spoločnosti tretích strán v rámci EHP. Osobné údaje môžu byť v závislosti od platformy, na 

ktorej sa podujatie uskutočňuje, postúpené poskytovateľom daných platforiem, ktorí tieto 

platformy prevádzkujú v rámci samostatnej, nezávislej alebo spoločnej zodpovednosti s KSB 

v zmysle nariadenia o ochrane údajov. Platia vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti KSB a 

príslušného prevádzkovateľa platformy. Najmä v prípade vlastnej zodpovednosti 

prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje odoslané do krajín, pre ktoré neexistuje 

rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti v zmysle čl. 45 ods. 1 GDPR (napr. USA). V 

týchto prípadoch sa uplatňujú štandardné zmluvné doložky EÚ a iné bezpečnostné opatrenia 

(KSB pritom vychádza z predpokladu, že osobné údaje spracúvané v spoločnosti KSB 

nepredstavujú informácie, ku ktorým by mali prístup orgány USA alebo by takýto prístup 

vyžadovali), aby sa mohol uskutočniť prenos v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR 

(Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2016/2297 zo dňa 16. decembra 2016). 

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva na ochranu údajov a získať ďalšie informácie, pošlite e-

mail na adresu info@ksb.com. 

4. Právny základ 

Ak nám bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, právnym základom pre to je 

článok 6 odsek 1 písm. a) GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel prípravy alebo 

plnenia zmluvy s dotknutou osobou, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

Ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností KSB (napr. informačná 

povinnosť a záručné povinnosti), právnym základom je článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR. 

Okrem toho sa osobné údaje spracúvajú na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti KSB 

a tretích strán v súlade s článkom 6 odsekom 1 písm. f) GDPR. Oprávnené záujmy spočívajú 

v informovaní o produktoch a aplikáciách, ako aj vo vývoji produktov, marketingu produktov a 

služieb spoločnosti KSB a zákonom stanovenej dokumentácii obchodných kontaktov (pozri 

tiež informácie o webových stránkach KSB a o používanie súborov cookie v časti 2, oddiele 

I, bode 4). 

5. Postup udelenia súhlasu a jeho odvolania 

Svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek 

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa vykonávalo na 

základe súhlasu až do odvolania alebo z iných dôvodov. Žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite 

na adresu: info@ksb.com.  

 

VII. Aplikácie KSB 

Spoločnosť KSB vyvíja aplikácie na diagnostiku a riadenie produktov spoločnosti KSB. 

Produkty spoločnosti KSB je možné sledovať a ovládať zo zariadení s operačnými 

systémami iPhone, Android a Windows. Údaje o zariadení je pritom možné skombinovať s 

osobnými údajmi. 

mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
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1. Účel spracovania 

Spoločnosť KSB spracováva údaje zhromaždené prostredníctvom aplikácií KSB alebo 

prenesené do týchto aplikácií na diagnostiku a riadenie, ale aj na ďalší vývoj svojich 

produktov.  

 

Okrem toho spoločnosť KSB tieto údaje používa na poskytovanie poradenstvo príslušnému 

zákazníkovi a jeho informovanie. 

2. Údaje 

Môžu byť spracované nasledujúce kategórie údajov: 

 priezvisko, krstné meno, 

 zamestnávateľ alebo klient, firma, 

 kontaktné údaje (napr. adresa, emailová adresa, telefón, fax, kontakt na sociálnych 

médiách, 

 technické informácie o použitom smartfóne, tablete alebo inom technickom zariadení, 

ktoré sa prenášajú pri používaní aplikácie (napr. IP adresa alebo Android IP, údaje 

GPS, operačný systém a/alebo informácie o prehliadači, ID zariadení), 

 parametre zaznamenané prostredníctvom aplikácie (napr. údaje o zariadení, 

nastavenia, prevádzkové informácie, diagnostické informácie) a 

 protokolové údaje aplikácie. 

3. Príjemcovia údajov 

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť KSB SE & Co. KGaA. Spoločnosť KSB 

využíva zmluvných spracovateľov. Môžu to byť spoločnosti z koncernu KSB, ale aj 

spoločnosti tretích strán v rámci EHP. Prenos údajov cez použité zariadenie závisí od 

používaného operačného systému, poskytovateľa telekomunikačnej siete a iných 

poskytovateľov dátovej komunikácie (napr. operátor WLAN). Vezmite prosím na vedomie 

vyhlásenia o ochrane údajov týchto spoločností. 

4. Právny základ 

Ak nám bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, právnym základom pre to je 

článok 6 odsek 1 písm. a) GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel prípravy alebo 

plnenia zmluvy s dotknutou osobou, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

Ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností KSB (napr. záručné 

povinnosti), právnym základom je článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR. Okrem toho sa osobné 

údaje spracúvajú na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti KSB a tretích strán v súlade 

s článkom 6 odsekom 1 písm. f) GDPR. Oprávnené záujmy spočívajú v realizácii záručných 

služieb a opráv, ako aj vo vývoji produktov a v marketingu produktov a služieb spoločnosti 

KSB a zákonom stanovenej dokumentácie obchodných kontaktov. 

5. Postup udelenia súhlasu a jeho odvolania 

Svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek 

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa vykonávalo na 

základe súhlasu až do odvolania alebo z iných dôvodov. Žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite 

na adresu: info@ksb.com.  

 

mailto:info@ksb.com
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VIII. Správa uchádzačov o zamestnanie 

Spoločnosť KSB spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v KSB. 

1. Účel spracovania 

V rámci uchádzania sa o zamestnanie sa pre rozhodnutie o vzniku pracovného pomeru so 

spoločnosťou KSB zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje a v prípade potreby aj osobitné 

kategórie osobných údajov (citlivé údaje). 

2. Údaje 

Pritom môžu byť od uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti KSB zhromaždené a 

spracované nasledujúce kategórie údajov: 

 priezvisko, krstné meno, 

 kontaktné údaje: adresa, emailová adresa, telefón, fax a kontakt na sociálnych 

médiách, 

 obsah žiadostí, ako sú životopisy, školské, vysokoškolské a iné osvedčenia, 

pracovné referencie a odporúčacie listy, a 

 osobitné kategórie osobných údajov, ako sú informácie o pohlaví, vierovyznaní, 

zdravotnom stave a členstve v odboroch, ktoré sú relevantné napríklad pre mzdové 

účtovníctvo. 

3. Príjemcovia údajov 

Spoločnosť KSB spracováva vaše osobné údaje. KSB využíva ako spracovateľov 

spoločnosti zo skupiny spoločností KSB v EHP. Prenos iným príjemcom, najmä mimo EHP, 

sa neuskutočňuje. 

4. Právny základ 

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti KSB sa budú spracúvať v rámci 

rozhodnutia o vzniku pracovného pomeru podľa § 6 ods.1 písm. b) a § 9 ods. 2 písm. b) 

GDPR a § 26 ods. 1 a ods. 3 spolkového zákona o ochrane údajov. 

5. Doba uchovávania 

Ak nedôjde k uzavretiu pracovného pomeru so spoločnosťou KSB, osobné údaje dotknutých 

osôb budú po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia o neprijatí do pracovného pomeru 

vymazané alebo zablokované. Údaje sa budú uchovávať dlhšie len v prípade, že tak 

ustanovuje európska alebo národná legislatíva v nariadeniach Únie, zákonoch alebo iných 

ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na KSB, a to tak dlho, ako je stanovené v legislatíve. 

 

IX. Správa akcionárov 

KSB spravuje osobné údaje akcionárov KSB SE & Co. KGaA. 

1. Účel spracovania 

Akcie KSB SE & Co. KGaA sú verejne obchodovateľné. Spoločnosť KSB spravuje osobné 

údaje akcionárov, najmä v súvislosti so zasielaním informácií podľa zákona o akciových 

spoločnostiach a konaním valných zhromaždení. 
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2. Údaje 

Pritom môžu byť od akcionárov spoločnosti KSB zhromaždené a spracované nasledujúce 

kategórie údajov: 

 priezvisko, krstné meno, 

 kontaktné údaje: adresa, e-mailová adresa, telefón, fax, kontakt na sociálne siete, 

meno a kontaktné údaje zástupcu, 

 depozitná banka, číslo depozitného účtu a 

 počet akcií držaných v spoločnosti KSB SE & Co. KGaA, ich identifikačné číslo, 

účtovná a trhová hodnota, dátumy nadobudnutia a predaja. 

3. Príjemcovia údajov 

Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť KSB SE & Co. KGaA. Spoločnosť KSB 

využíva ako spracovateľov spoločnosti z koncernu KSB, ako aj poskytovateľov finančných 

služieb v rámci EHP. Prenos príjemcom mimo EHP sa neuskutočňuje. 

4. Právny základ 

Osobné údaje akcionárov spoločnosti KSB SE & Co.KGaA sa spracúvajú v rámci plnenia 

povinností podľa zákona o akciových spoločnostiach podľa § 6 ods.1 písm. c) GDPR a v 

súlade s oprávnenými záujmami spoločnosti KSB podľa § 6 ods.1 písm. f) GDPR. 

Oprávnené záujmy spočívajú v informovaní a propagovania akcií, produktov a služieb 

spoločnosti KSB. 
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