TLAČIŤ NA VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY!

Registračný list odberateľa
Odberateľské číslo: ____________________(bude pridelené dodatočne)
PODNIKATEĽ:
Obchodné meno: _____________________________________ DIČ/IČ DPH:___________________
Sídlo/miesto podnikania: _____________________________________________________________
IČO:______________ Bank. spojenie: ________________Číslo účtu:__________________________
Email: ___________________________________________ Tel.: ____________________________

□ Právnická osoba – výpis z obchodného registra - zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu __________________________, odd.: __________, vložka č. __________ / _____
zastúpená/v mene ktorej koná: ______________________________________________
(v prípade, ak nepodpisuje štatutárny orgán (viď. výpis z obchodného registra), je nutné
doložiť plnomocenstvo/poverenie, ktoré udelil štatutárny orgán podpisujúcej osobe!)

□

Fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostník) – živnostenský list - zapísaná
v živnostenskom registri Obvodného úradu v _______________________, číslo registra __________
(v prípade, ak nepodpisuje živnostník, je nutné doložiť plnomocenstvo/poverenie, ktoré
živnostník udelil podpisujúcej osobe!)
NEPODNIKATEĽ:
Titul, meno, priezvisko: _______________________________ Číslo OP: ______________________
Trvalé bydlisko: ____________________________________________________________________
Dátum narodenia: __________ Bank. spojenie: _________________ Číslo účtu:_________________
Email: ___________________________________________ Tel.: ____________________________
(ďalej len „odberateľ“)
Zmluvný vzťah medzi odberateľom a spoločnosťou Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom:
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 278/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), sa spravuje
Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. (ďalej len „VOP“).
Odberateľ potvrdzuje, že súhlasí s VOP, nachádzajúcimi sa na druhej strane tohto registračného listu,
oboznámil sa s nimi v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Spoločnosť si vyhradzuje zmenu VOP. S novým znením VOP bude mať odberateľ možnosť sa
oboznámiť pri odbere tovaru/vecí, ktorý bude nasledovať po príslušnej zmene VOP. VOP sú súčasťou
každej potvrdenky/dodacieho listu. Preto odberom, ktorý nasleduje po príslušnej zmene VOP,
odberateľ súhlasí s novým znením VOP.
Prílohy:
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Registrácia elektronickej fakturácie (povinné pole) podľa prísl. ust. VOP:
Hlavný príjemca elektronickej faktúry:
Meno:______________________E-mail__________________________________Tel____________
Príjemcovia elektronickej faktúry v kópii správy:
1. Meno____________________E-mail__________________________________Tel_____________

2. Meno____________________E-mail__________________________________Tel_____________
V prípade otázok ku elektronickej fakturácii nás kontaktujte na tel. čísle 02/502 54 460 alebo 02/502 54 473.

Oznámenie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „nariadenie“):
Spoločnosť ako prevádzkovateľ podľa zákona a nariadenia oznamuje nasledovné skutočnosti
dotknutým osobám, ktorými sú odberateľ uvedený v tomto formulári a/alebo osoba, ktorá koná v mene
alebo za odberateľa (ďalej len „splnomocnená/poverená osoba“):
1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom: Chalupkova 9,
819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 278/B;
2. účel spracúvania osobných údajov:
a) odberateľa: (i) výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu, (ii) vedenie účtovníctva a (iii)
audit a certifikácia prevádzkovateľa,
b) splnomocnenej/poverenej osoby: (i) platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných
vzťahov, (ii) vedenie účtovníctva a (iii) audit a certifikácia prevádzkovateľa;
3. právny základ: (i) ak je dotknutou osobou odberateľ a účelom spracúvania je výkon práv
a povinností zo zmluvného vzťahu, právnym základom je plnenie uzatvorenej zmluvy; (ii) ak je
dotknutou osobou splnomocnená/poverená osoba a účelom spracúvania je platné uzatvorenie
a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov, právnym základom je oprávnený záujem
prevádzkovateľa; (iii) pre účel auditu je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa
pokiaľ ide o audit ISO alebo všeobecne záväzný právny predpis pokiaľ ide o audit v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákon o liekoch; a (iv) pre účel vedenia
účtovníctva je právnym základom splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
4. rozsah osobných údajov: osobné údaje uvedené v tomto formulári a v prípadne priloženom
plnomocenstve – meno, priezvisko, titul, funkcia, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia,
trvalé bydlisko (miesto podnikania), bankové spojenie a číslo bankového účtu, emailová adresa,
tel. číslo., podpis;
5. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy a preukázania zmluvného
vzťahu; v prípade, že dotknutá osoba odmietne uvedené údaje v tomto formulári uviesť, nie je
možné uzatvoriť zmluvný vzťah;
6. príjemcovia, u ktorých sa predpokladá, že im budú osobné údaje dotknutej osoby
poskytnuté/sprístupnené: (i) Messer Information Services GmbH so sídlom: Otto-Hahn-Strasse 24, 648 23 Groß-Umstadt, Nemecko, ktorá prevádzkuje server, na ktorý sa údaje ukladajú, (ii)
osobe, ktorá vykonáva digitalizáciu/scanovanie dodacích listov, na základe ktorých odberateľ
preberá/vracia tovar/veci, (iii) osobe, ktorá vykonáva prepravu tovaru alebo iných vecí
k odberateľovi alebo od odberateľa, (iv) osobe, ktorá presadzuje práva alebo vykonáva povinnosti
prevádzkovateľa zo zmluvnej spolupráce, (v) osobám, ktoré realizujú predaj tovaru
a poskytovanie služieb v mene a na účet prevádzkovateľa (mandatári), (vi) audítorovi, a (vii)
osobe, ktorej by v budúcnosti mohla byť postúpená pohľadávka prevádzkovateľa voči
odberateľovi;
7. doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov;
8. s akýmikoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa na nás môžete obrátiť
zaslaním emailovej správy našej zodpovednej osobe, na emailovej adrese ktorej si môžete
uplatniť aj nižšie uvedené práva: zodpovednaosoba.sk@messergroup.com;
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9.

ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:
9.1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup
k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;
9.2. právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo
nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;
9.3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše
osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
9.3.1.
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované;
9.3.2.
Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
9.3.3.
Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti
stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;
9.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme
obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
9.4.1.
popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme
mohli presnosť osobných údajov overiť;
9.4.2.
spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto
údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
9.4.3.
my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich
požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
9.4.4.
vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude
overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú
nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
9.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku
proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou uskutočňovanému nami na
právnom základe splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo (napr. na účely priameho marketingu) vykonávaného na základe
nášho oprávneného záujmu. Avšak my Vaše údaje na priamy marketing v tomto prípade
určite nepoužijeme;
9.6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne
záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté
práva a slobody iných osôb;
9.7. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl.
zákona.

V ___________________, dňa ________________

Odberateľ podpis: ______________________

(čitateľne uviesť meno a priezvisko podpisujúceho, ako aj funkciu)
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