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Ochrana osobných údajov v spoločnosti Phoenix Contact 

 

Teší nás Váš záujem o našu spoločnosť, produkty a služby a radi by sme Vás informovali o niektorých 

kľúčových bodoch, ktoré sa týkajú nášho prístupu k ochrane osobných údajov. 

Ochrana osobných údajov je dôležitá a to hlavne v obchodných modeloch založených na internete 

a pri rozvíjaní oblastí založených na internete. 

Naši zamestnanci a naši zmluvní poskytovatelia služieb zachovávajú dôvernosť informácií a dodržujú 

ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov a ďalšie relevantné nariadenia. 

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov zdôrazňuje spoločnosť Phoenix Contact záujem chrániť 

osobné údaje zahŕňajúce napríklad meno, adresu, číslo účtu, e-mailovú adresu a iné. 

Využitie a šírenie osobných údajov 

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našom webe alebo inými prostriedkami (napr. Vaše 

meno, adresu alebo e-mailovú adresu), budú použité len pri komunikácii s Vami a zhromaždené, 

spracované a uložené výlučne za účelom určeným pri poskytnutí týchto údajov. Okrem toho budú tieto 

údaje využívané pri zasielaní občasných ponúk, v ktorých Vás informujeme o nových produktoch, 

službách a iných záležitostiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Svoj súhlas so spracovaním Vašich 

osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť, stačí nás kontaktovať na emailovej adrese 

obchod.sk@phoenixcontact.com. 

V odôvodnených prípadoch budú informácie spoločnosti Phoenix Contact posunuté spoločnostiam 

v rámci skupiny Phoenix Contact Group, zmluvným poskytovateľom služieb a tretím stranám. Tieto 

údaje sú nevyhnutné k poskytnutiu služby alebo uskutočneniu Vami  požadovanej transakcie – 

napríklad spracovanie objednávky, registrácia na akcii alebo seminári, pre účely zákazníckeho servisu, 

ale aj k informovaniu o produktoch a službách. Ak poskytujeme osobné údaje tretím stranám, sme 

povinní umožniť prístup len k údajom, ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu konkrétnej služby. 

Tretia strana môže Vaše osobné údaje použiť len  k vykonaniu požadovanej služby alebo prevedeniu 

potrebnej transakcie, ktorou ju poverila naša spoločnosť. Poskytovatelia daných služieb sú pritom 

viazaní Zákonom o ochrane osobných údajov. 

Za žiadnych okolností nepredáme ani žiadnym iným spôsobom neumožníme prístup k Vašim osobným 

údajom tretím stranám pre marketingové účely. 

Spracovanie osobných údajov na webových stránkach 

Z bezpečnostných a technických dôvodov spoločnosť Phoenix Contact automaticky spracováva 

informácie prenesené Vašim prehliadačom do svojich systémových protokolov. Môže sa to týkať týchto 

informácií: 

 typ/verzia prehliadača, 

 použitý operačný systém, 

 požadované adresy URL (webové stránky) v našich systémoch, 

 odkazová adresa URL (webové stránky, ktoré odkazujú na náš web), 

 názov hostiteľa a plná IP adresa počítača, z ktorého sa pristupuje na web, 

 dátum a čas prístupu, 

 dátové objemy a typy vyvolaných súborov. 

mailto:obchod.sk@phoenixcontact.com
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Tieto informácie nebudú ukladané inými zdrojmi a ani štatisticky spracované.  

Poznámka k IP adresám: 

IP adresy sú dôležité pri prenose webových stránok a dát z našich serverov do Vášho prehliadača. Sú 

to „adresy“ informácií na našich webových serveroch, ktoré požadujete. IP adresy sa považujú za 

osobné údaje, a preto ich používame iba v takom rozsahu, ktorý vyžaduje technické spracovanie. 

Registrácia na našom webe 

Webové stránky obsahujú služby – napríklad trvalé uloženie zoznamu obľúbených položiek, porovnanie 

produktov alebo žiadosť o cenovú ponuku, ktoré je možné použiť len po registrácii osobných údajov. 

Pre účely registrácie je požadované minimálne Vaše meno a e-mailová adresa. 

Máte možnosť poskytnúť nám aj ďalšie, nepovinné osobné údaje (titul, spoločnosť, zákaznícke číslo 

v spoločnosti Phoenix Contact, poštovú adresu, telefónne číslo). Niektoré z týchto údajov sú 

nevyhnutné pre využitie rozšírených služieb na našom webe, napr. pre online objednávanie cez e-shop. 

Pred aktivovaním týchto služieb Vás budeme vopred kontaktovať. 

Nepovinné informácie poskytnuté pri registrácii sa využívajú k tomu, aby sme Vás na základe 

registrácie mohli osobne kontaktovať, a pre vlastné reklamné účely spoločnosti Phoenix Contact. Tie 

tiež zahŕňajú aktualizáciu našej zákazníckej databázy alebo informovanie o produktoch a službách. 

Svoj súhlas s tým, aby sme mali uložené Vaše osobné údaje a používali ich pri zasielaní propagačných 

materiálov, môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí nás kontaktovať e-mailom na adresu 

obchod.sk@phoenixcontact.com. Na túto adresu sa obráťte aj v prípade, že si prajete svoj účet úplne 

vymazať. 

Informácie o postupe spracovania Vašich osobných údajov počas registrácie na našom portáli nájdete 

tu. 

Informačný mesačník 

Pre zaslanie informačného mesačníka je potrebná Vaša platná e-mailová adresa. Môžete nám  

poskytnúť aj ďalšie, nepovinné osobné údaje (titul, meno, spoločnosť, poštovú adresu). 

Po zaregistrovaní od nás dostanete e-mail s odkazom, v ktorom potvrdíte, že si prajete zasielať 

informačný mesačník (dvojité potvrdenie, tzv. double opt-in). Je to spôsob, ako overiť Vašu e-mailovú 

adresu a zabrániť tomu, aby si niekto tretí objednával mesačník cez Vašu e-mailovú adresu. 

Nepovinné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii k odberu informačného mesačníka, slúžia k jeho 

zasielaniu, a pre vlastné reklamné účely spoločnosti Phoenix Contact. Patrí tu aj aktualizácia našej 

zákazníckej databázy alebo informovanie o produktoch a službách. 

Svoj súhlas s tým, aby sme mali uložené Vaše osobné údaje a používali ich pri zasielaní mesačníka 

alebo propagačných materiálov, môžete kedykoľvek zrušiť. Ak sa chcete odhlásiť z odberu mesačníka, 

použite odkaz pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom mesačníku a reklamnom materiáli, ktorý Vám 

zašleme. Rovnako môžte poslať mail na adresu obchod.sk@phoenixcontact.com, kde požiadate 

o zrušenie odberu informačného mesačníka. 

Náš informačný mesačník môže obsahovať odkazy na špeciálne webové stránky spoločnosti Phoenix 

Contact. Týmto spôsobom dokážeme určiť efektivitu našich marketingových akcií. Tieto hodnotenia sa 

zakladajú na anonymných údajoch, čo znamená, že nie je možné dosledovať spojitosť medzi Vašou 

osobou a poskytnutými údajmi. Mesačníky môžu obsahovať aj odkazy na webové stránky tretích strán. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v rámci zasielania mesačníka nájdete tu. 

mailto:obchod.sk@phoenixcontact.com
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/c5e1715e14ff494c88e24c4c96aa0c32/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Website-Registration_SK.pdf
mailto:obchod.sk@phoenixcontact.com
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/4bfe54b1a28dc647b1f8f0362cddf8a6/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Newsletter_SK.pdf
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Kontaktný formulár 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplnení kontaktných formulárov, budú použité 

k spracovaniu Vašich konkrétnych požiadaviek. 

Informáciu o spracovaní Vašich údajov v tejto súvislosti nájdete tu. 

Semináre alebo registrácia na spoločenské akcie 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na semináre a spoločenské akcie, budú použité 

výhradne pre účely týchto akcií. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v tejto súvislosti nájdete tu. 

Spoločenské akcie (eUNIQUE) 

Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na takúto akciu, budú použité výhradne len pre túto 

akciu. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v tejto súvislosti nájdete tu. 

Používanie PROFICLOUD 

Registrácia na portáli PROFICLOUD je bezplatná, vyžaduje prihlasovacie meno a platnú e-mailovú 

adresu ako heslo pre prihlásenie. Tieto údaje použijete pre prihlásenie do PROFICLOUD. 

Naša PLCnext spoločnosť, ktorú môžete použiť pri registrácii, zahŕňa aj možnosť zúčastniť sa diskusií 

po vytvorení profilu a komentovanie príspevkov. 

Váš účet môžete jednoducho zmazať cez tlačidlo REMOVE. Ak zmažete svoj užívateľský účet, Vaša 

e-mailová adresa bude tiež vymazaná. Nevymaže sa len užívateľské meno kvôli spätnému sledovaniu 

užívateľského účtu. Vami zverejnené príspevky zostanú v databáze, aby sme naďalej mohli sledovať 

diskusie. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov počas registrácie v PROFICLOUD nájdete tu. 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) 

Informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám poskytnete, ak nás budete kontaktovať ako 

zákazník (osobne, na veľtrhoch, v prieskumoch, telefonicky atď.), nájdete tu. 

Žiadosť o spracovanie dopytu alebo objednávky 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete so žiadosťou o spracovanie ponuky, s objednávkou, počas 

spracovania objednávky, licencie, konfigurácie a pod., budú použité pre zaistenie príslušnej obchodnej 

transakcie. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov počas obchodnej transakcie nájdete tu. 

Vzťah s dodávateľmi / spracovanie nákupnej objednávky 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete ako dodávateľ pri registrácii alebo pri spracovaní 

objednávky, budú použité pri spracovaní príslušných obchodných transakcií. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov počas spracovania obchodnej transakcie nájdete tu. 

 

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/8b55a52d7161554fb28ba5680d5b53a5/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Contact-Forms_Sk.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/5313f390fee833479f57553bf159e711/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Seminar-Registration_SK.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/449954fdb6b4fd44834baec8380f2bb0/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Event-Management_SK.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/1b2f1be8fe9050429d57f3c10d29f7a4/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Usage-Proficloud_SK.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/9378beb32926894ca77121aa653a461e/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Customer-Relation-Management_SK.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/8eb5b6fdea76c147b79c99c5e9dd6465/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Order-Processing_SK.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/d9658501406cd64c88134c2926c0a7c8/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Supplier-Management_SK.pdf
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Nábor/ Kariéra 

Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete ako súčasť Vašej žiadosti budú vybrané, spracované a uchované 

len k účelom výberového konania. 

Svoj účet môžete zmazať na aplikačnom portáli v nastavení profilu kandidáta. Prípadne môžete 

požiadať o zmazanie údajov zaslaním e-mailu s príslušným odkazom na adresu 

obchod.sk@phoenixcontact.com alebo osloviť Vašu kontaktnú osobu v spoločnosti Phoenix Contact. 

V súlade s právnymi predpismi Vaše údaje vymažeme. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v rámci procesu žiadosti nájdete tu. 

Používanie našich blogov 

Naše blogy obsahujú poznámkové funkcie, ktoré môžete použiť len v prípade, že poskytnete voliteľné 

meno, rovnako ako platnú e-mailovú adresu. 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci komentárov, budú uložené a použité výhradne pre 

prezentáciu na blogu. Svoj súhlas s použitím Vašich osobných údajov môžete zrušiť zaslaním e-mailu 

na adresu obchod.sk@phoenixcontact.com. Pri zrušení osobných údajov však budú Vaše pripomienky 

zachované, aby nedošlo k strate kontextu diskusie. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v rámci používania blogu nájdete tu. 

Súbory cookies 

Naše webové stránky používajú súbory cookies na niekoľkých miestach. Súbory cookies sú malé 

textové súbory, ktoré prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Slúžia k užívateľsky príjemnejšiemu, 

efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu fungovaniu našich webových stránok. Umožňujú napríklad 

technickú implementáciu užívateľského zoznamu v online katalógu spoločnosti Phoenix Contact. 

Zároveň súbory cookies poskytujú informácie, vďaka ktorým sme schopní optimalizovať naše webové 

stránky v súlade s požiadavkami užívateľov, napr. priamy odkaz na lokalizované webové stránky pri 

zadaní adresy www.phoenixcontact.com. 

Väčšina súborov cookies, ktoré požívame, sú relačné súbory cookie. Automaticky sa zmažú po 

opustení našej webovej stránky. Používame aj niektoré súbory cookies, ktoré sa ukladajú na dlhšiu 

dobu. Maximálna doba uloženia súboru cookies je jeden rok, napríklad keď si na našom webe uložíte 

preferovaný jazyk.  

Všetky súbory cookies na našom webe obsahujú čisto technické informácie 

v pseudoanonymizovanom alebo anonymizovanom formáte, neobsahujú žiadne osobné údaje. 

Pokiaľ si neprajete, aby sa súbory cookies ukladali, zvoľte v nastavení svojho prehliadača možnosť 

„Nepovoliť súbory cookies“. Ak prehliadač nepovolí súbory cookies, môže dôjsť k výraznému 

obmedzeniu rozsahu funkcií nášho webu.  Niektoré funkcie už nebudú k dispozícii. 

 

  

mailto:obchod.sk@phoenixcontact.com
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/531a2f79760b104a88cfa332b03e5e30/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Candidate-Management_SK.pdf
mailto:obchod.sk@phoenixcontact.com
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/480b13c870a02346a32cabb07300746c/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Blog-Registration_SK.pdf
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Používame nasledujúce súbory: 

 

 

Sociálne médiá / Sociálne siete / Externé odkazy 

Na našich webových stránkach nepoužívame žiadne automaticky aktivované pluginy (napr. IFrames) 

sociálnych sietí. Naše odkazy pre sociálne siete ako Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, 

Instagram a Wordpress sú iba odkazy, ktoré odkazujú na príslušné weby poskytovateľa. Ak kliknete na 

tieto odkazy, budete presmerovaní na stránky príslušnej sociálnej siete, kde budú aplikované príslušné 

pokyny na ochranu dát. Platí to tiež pre odkazy na webové stránky tretích strán. 

Webové analýzy 

Údaje na našom webe zhromažďuje a ďalej spracováva v anonymizovanom formáte spoločnosť 

WiredMinds AG Stuttgart Nemecko za účelom analýzy a ďalšieho zlepšovania webu. K tomuto účelu 

sa používajú súbory cookies a pixelové tagy („technológia sledovania pixeI“). Pixelové tagy sú malé 

neviditeľné znaky, ktoré sú obsiahnuté vo webových stránkach. Zhromažďovanie a analýza 

prenášaných dát umožňuje spoločnosti Phoenix Contact sledovať správanie návštevníkov webu. Táto 

analýza predovšetkým zdôrazňuje rôzne oblasti záujmu návštevníkov webových stránok spoločnosti 

Phoenix Contact a ich geografickej polohy. 

Webové stránky Funkcia a obsah Platnosť  

phoenixcontact.com 
phoenixcontact.unique.token 

Obsahuje anonymne uložené nákupné 
košíky 

Obsahuje reťazec 32 číselných znakov  

1 rok 

phoenixcontact.com 
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID  

Pri každom prvom prihlásení na stránku sa 
ukladá „session“ ID (prihlasovacie ID), 
ktoré umožňuje pohodlné používanie e-
shopu a ďalších funkcií webovej stránky 

Obsahuje reťazec 32 číselných znakov 

Len pre aktuálne 
prihlásenie  

phoenixcontact.com 
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale  

ID aktuálne vybraného jazyka  

Obsahuje hodnoty napr.: “{de=de}” 

1 rok 

phoenixcontact.com 
PD-ID  

Nastavuje se pri registrácií na našom 
webovom portáli a umožňuje jeho 
bezpečné a pohodlné používanie 

Obsahuje reťazec 32 číselných znakov 

Len pre aktuálne 
prihlásenie 

phoenixcontact.com 
PD-S-SESSION-ID  

Nastavuje se pri registrácií na našom 
webovom portáli a umožňuje jeho 
bezpečné a pohodlné používanie 

Obsahuje reťazec 32 číselných znakov 

Len pre aktuálne 
prihlásenie 

qs.phoenixcontact.com 
CTCNTNM_xxx  

 Sledovanie dopravy 

Obsahuje reťazec 32 číselných znakov 

90 dní 
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Získané údaje sa spracovávajú len pre využitie spoločnosti Phoenix Contact a neposúvajú sa tretím 

stranám mimo Phoenix Contact Group. Rovnako tieto údaje nie sú za žiadnych okolností použité pre 

iné účely, ani pre predaj. V prípade, že IP adresy sú ukladané, tak sú okamžite anomynizované takým 

spôsobom, že ihneď po prijatí sa vymaže posledná skupina čísel. 

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v rámci analýzy webu nájdete tu. 

Spoločnosť WireMinds dodržuje nemecké a európske zákony o ochrane osobných údajov 

a medzinárodne uznávané štandardy. Súlad spoločnosti WireMinds s nemeckými zákonmi o ochrane 

osobných údajov bol tiež potvrdený organizáciou TÜV v rámci dobrovoľného auditu. Nižšie nájdete 

odkaz na webové stránky spoločnosti WireMinds, kde si môžete pozrieť správu TÜV. 

Pokiaľ nesúhlasíte s anonymným vyhodnocovaním dát ukazujúcich Vaše správanie na webe, kliknite 

na odkaz nižšie. Upozorňujeme, že tento proces využíva súbor cookies, v ktorom sú uložené informácie 

zabraňujúce zhromažďovaniu Vašich anonymných užívateľských dát. Pokiaľ zmažete súbory cookies 

vo Vašom prehliadači alebo pri ďalšej návšteve použijete iný prehliadač, budete musieť na tento odkaz 

kliknúť znovu. 

Nesúhlas s používaním dát 

Doplňujúce poznámky týkajúce sa použitia a šírenia osobných údajov 

Spoločnosť Phoenix Contact môže byť požiadaná na žiadosť súdneho alebo regulačného orgánu 

zverejniť Vaše osobné údaje. Vyhradzujeme si tiež právo použiť Vaše osobné údaje k uplatňovaniu 

nároku alebo k obhajobe vecí právnym nárokom. V súlade s platnými zákonmi si vyhradzujeme právo 

na uloženie a odovzdanie osobných údajov a akýchkoľvek iných údajov za účelom vyšetrenia, 

prevencie alebo zabezpečenia opatrení týkajúcich sa nelegálnych aktivít, a podozrenia z podvodu 

a porušenia Všeobecných podmienok použitia spoločnosti Phoenix Contact. 

Bezpečná komunikácia na internete 

Vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie zasielania a uloženia Vašich osobných údajov 

využitím technických a organizačných opatrení tak, aby sme neumožnili prístup tretím stranám. 

Všeobecne nepovažujeme internet za bezpečné médium. Na rozdiel napríklad od telefónneho spojenia 

je možné prenos dát na internete ľahšie odpočúvať, nahrávať alebo dokonca aj upravovať tretími 

stranami. Aby sme zaistili dôveryhodnosť komunikácie s Vami, používame šifrovanie AES 256 bitĤ 

SSL. Šifrovanie, ktoré spoločnosť Phoenix Contact využíva, sa na základe posledného technologického 

vývoja považuje za bezpečné. Operačné systémy a prehliadače z predchádzajúcich verzií taktiež 

dosahujú túto úroveň zabezpečenia. V prípade potreby aktualizujte svoj operačný systém a prehliadač 

tak, aby ste na svojom počítači mohli využívať pokročilejšie šifrovanie. 

Pri nešifrovanej e-mailovej komunikácii nie je možné zaistiť úplnú bezpečnosť údajov, preto 

odporúčame používať pri zasielaní dôverných informácií poštové služby. 

Aktualizácia týchto zásad ochrany súkromia 

V prípade, že spoločnosť Phoenix Contact spustí nové služby, zmení svoje internetové postupy alebo 

dôjde k ďalšiemu vývoju bezpečnostnej technológie pre internetové a elektronické spracovanie dát, 

budeme aktualizovať prehlásenia o ochrane osobných údajov. Preto si vyhradzujeme právo zmeniť 

alebo upraviť toto prehlásenie. Aktuálna verzia bude zverejnená tu. 

 

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/0f50f443e35e914289a374aa7bcbc663/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Web-Analytics_SK.pdf
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/skcs/web/offcontext/footer/terms_and_conditions/1d8d896e-821e-49f7-98de-94c0dad1b746#section18f62f17-0fff-4025-b1c4-ab1ddcbbb535
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Právo na informácie / zmenu a zmazanie osobných údajov 

V prípade otázok, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, alebo 

ak požadujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás. 

Ak nesúhlasíte s tým, aby sme mali uložené Vaše osobné údaje, alebo ak sa tieto údaje zmenia, potom 

na Vašu žiadosť údaje opravíme, zablokujeme alebo zmažeme podľa zákonných ustanovení. 

Na základe Vašej žiadosti Vám pošleme zoznam všetkých osobných údajov, ktoré evidujeme. 

Kontaktujte nás na adrese: 

PHOENIX CONTACT s.r.o.  

Námestie Mateja Korvína 1 
811 07 Bratislava  
Slovenská republika 

Tel. +421 2 3210 1470 
obchod.sk@phoenixcontact.com 
 

 
Berte prosím na vedomie, že pri spracovávaní akýchkoľvek žiadostí týkajúcich sa osobných údajov 

vyžadujeme overenie totožnosti.

mailto:obchod.sk@phoenixcontact.com

