
 

 

 

Oznámení o ochraně osobních údajů pro dodavatele 
 
 

Tímto oznámením vás informujeme o tom, jakým způsobem skupina Mondi, zvláště pak 

subjekt skupiny Mondi, se kterým komunikujete („my“), zpracovává vaše osobní údaje. 

 

1. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme 

 

Vaše osobní údaje (uvedené v bodu 2 níže) shromažďujeme pro následující účely: 

 

a) spolupráce v rámci dodavatelského řetězce; 

b) strategické využití zdrojů; 

c) zprostředkování; 

d) řízení životního cyklu smlouvy; 

e) výdajová analýza; 

f) proces řízení dodavatelů; 

g) finanční řízení dodavatelského řetězce; 

h) správa faktur; 

i) dynamické stanovení cen; 

j) platby; a 

k) vyhledávání dodavatelů. 

 

Tyto údaje shromažďujeme přímo od vás, od našich distribučních partnerů nebo od vašeho 

zaměstnavatele. 

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud je však neposkytnete, nebudeme moci 

provádět příslušné obchodní postupy, včetně prodejních a distribučních procesů. 

 

2. Kategorie zpracovávaných údajů a právní důvod zpracování  

 

Vaše osobní údaje zpracováváme (i) na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu 

(podle článku 6 bodu 1 písm. f) nařízení GDPR), který spočívá v naplnění účelů stanovených 

v bodu 1 výše, nebo (ii) z důvodu potřeby plnit smluvní závazek nebo za účelem provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost (článek 6 bod 1 písm. b)  nařízení 

GDPR) nebo (iii) z důvodu potřeby plnit právní povinnosti, které se na nás vztahují (článek 6 

bod 1 písm. c) nařízení GDPR). 

 

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 
a) základní údaje 

 jméno 

 akademický titul 

 oslovení/pohlaví 
 obchodní firma společnosti 

 adresa 

 telefonní číslo 

 e-mailová adresa 
 další kontaktní údaje dodavatele 

 zpráva o hodnocení společnosti 

 jméno kontaktní osoby u dodavatele 



 

 

 

 pracovní pozice a role v rámci projektového týmu 

 oddělení 
 jazyk 

 pracovní kontaktní údaje 

 partnerské role dodavatelů potřebných pro fakturaci a objednávky  

 identifikační číslo vydané státním orgánem 
 informace o využívání jakýchkoliv online služeb poskytovaných kteroukoliv 

společností ze skupiny Mondi, včetně IP adresy, ověřovacích údajů (např. 
uživatelské jméno a heslo), navštívené URL, čas a datum použití online služby 
nebo její konkrétní funkce, název a verze používaného klientského softwaru, 
umístění dat a webová stránka (URL) navštívená před vstupem do online služby.  

 
b) účetní a platební údaje 

 daňové identifikační číslo 
 daňový kód 

 kód země 

 kód banky 

 číslo bankovního účtu 
 jméno/název majitele účtu 

 kód účtu 

 kategorie banky 

 referenční údaje 
 SWIFT kód 

 IBAN 

 název a adresa banky 
 příloha s potvrzujícími dokumenty 

 platební podmínky 

 účetní korespondence 

 
c) klasifikace dodavatelů 

 portfolio prodejců 

 kategorie výrobků 
 hlavní kategorie výrobků 

 další kategorie výrobků 

 kategorie prodejců 
 

d) kvalifikace dodavatelů 
 

e) informace o zboží a/nebo službách nabízených dodavatelem 

 množství a kvalita nabízeného zboží a/nebo služeb 

 jiné obchodní podmínky nabídky 
 

f) smluvní informace 

 obchodní podmínky smlouvy 

 právní podmínky smlouvy 

 případná další smluvní dokumentace 
 informace o plnění smlouvy a případech neplnění 

 

3. Předávání vašich osobních údajů 

 

Pro výše uvedené účely budeme některé vaše osobní údaje předávat následujícím 

příjemcům: 



 

 

 

 
 poskytovatelům IT služeb, které využíváme; 

 subjektům skupiny Mondi; a 

 našim distribučním a obchodním partnerům, pokud se podílejí na dodávkách 
výrobků/poskytování služeb. 

 

Někteří z výše uvedených příjemců se nacházejí mimo vaši zemi nebo mimo vaši zemi 

zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany údajů v jiné zemi nemusí být stejná jako ve 

vaší zemi. Z tohoto důvodu provádíme opatření, která zajistí, že všichni příjemci budou 

poskytovat odpovídající úroveň ochrany údajů. Uzavíráme například příslušné smlouvy o 

předávání údajů na základě standardních smluvních doložek (2010/87/ES a/nebo 

2004/915/ES). Tyto smlouvy jsou k dispozici na vyžádání na adrese 

contact.procurement@mondigroup.com. 

 

4. Doba uchovávání údajů 

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou to budeme důvodně 

považovat za nezbytně nutné k dosažení účelů uvedených v bodu 1 výše, a po dobu 

povolenou příslušnými právními předpisy. Vaše osobní údaje budeme v každém případě 

uchovávat po dobu, po kterou bude trvat naše povinnost je uchovávat, nebo dokud nebudou 

promlčeny případné právní nároky. 

 

5. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům 

 

Na základě příslušných právních předpisů máte mimo jiné právo  (za podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy): (i) zkontrolovat, zda máme v držení vaše osobní údaje a o 

jaký druh osobních údajů se jedná, a vyžádat si kopii takových údajů , (ii) vyžádat si opravu, 

doplnění nebo vymazání svých osobních údajů, které jsou nepřesné nebo jsou zpracovávány 

v rozporu s příslušnými požadavky, (iii) vyžádat si, abychom omezili zpracovávání vašich 

osobních údajů, (iv) za určitých okolností vznést námitku proti zpracování svých osobních 

údajů z oprávněných důvodů, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) být informováni o 

totožnosti třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, a (vii) podat stížnost 

příslušnému úřadu. 

 

6. Naše kontaktní údaje 

 
a) Vaše kontaktní osoba ve společnosti Mondi nebo 

contact.procurement@mondigroup.com 
b) Kontaktní údaje každého subjektu naleznete zde: 

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/  
c) Můžete také použít „kontaktní formulář“. 

 

Poslední aktualizace proběhla dne 27. listopadu 2018. 
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