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: spoločnosť 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. kontaktné údaje:
kontakt na prevádzkovateľa: tel.č.+421 2 502 54 111, e-mail: michaela.lisa@messergroup.com
kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba.sk@messergroup.com
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. poskytnutie osobných údajov odberateľa 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; poskytnutie údajov na účel vedenia účtovníctva je potrebné
na plnenie našich zákonných povinností;
7. príjemcovia, u ktorých sa predpokladá, že im budú osobné údaje dotknutej osoby
poskytnuté/sprístupnené: (i) Messer SE & Co. KGaA so sídlom: Messer Platz 1, 658 12 Bad Soden
am Taunus, 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, (vii) osobe, ktorej by v budúcnosti mohla byť
postúpená pohľadávka prevádzkovateľa voči odberateľovi a (viii) poskytovateľ služby
elektronického podpisu (DocuSign) a (viv) poskytovateľ služby serverhosting (prevádzka
dedikovaného servera v priestoroch poskytovateľa služby a súvisiaca technická podpora).
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V súvislosti s využívaním služby elektronického podpisu (DocuSign) dochádza k prenosu údajov
do USA a iných tretích krajín (mimo EÚ) spoločnostiam v skupine DocuSign. Poskytovateľ služby
na prenos využíva schválené záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré nájdete tu:
https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code
doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov;
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;
10. osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie;
11. 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 ktorý sa získavali alebo inak
spracúvali;
9.3.2.
osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
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;
toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných
okolností v súlade s čl. 17 GDPR (prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie
potrebné napr. na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov);
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 namietať
z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov
založenému na našom oprávnenom záujme.
Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.
9.6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo
na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, 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) a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to
technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa
k druhému;
9.7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, t. j.
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.
V ___________________, dňa ________________
Odberateľ podpis: ______________________
8.
9.

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