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lNFoRMAčNÉ poŽlnonvrY ľn nrclstRÁclu

r.oRenrulzÁcln

Názov: Wiegel Sered'žiarové zinkovanie s.ľ.o.

Adresa: Priemyselná 443ol2

Mesto: Sereď

PSČ: 926 01

štát/územie/región/autonómna oblasť: Slovenská republika/Trnavský krai/okres Galanta

Kontaktná osoba: Peter Vidovič

Telefón : oo42Í- gLt 37 4 9oo

Fax :

E-mail : peter.vldovlc@wiegel.sk

l nternetová stránka : www.wiegel.sk

Verejný prístup k environmentálnemu vyhláseniu alebo jeho aktualizácii

a)v tlačenej forme X

b)v elektronickej forme !
Registračné číslo : DE-158 -o0t27

Dátum registrácie: 17.o4.2ot8

Dátum pozastavenia registrácie:

Dátum zrušenia registrácie:

Dátu m vydania d'alšieho environmentál neho vyh lásenia : 08.l'2.2021-

Dátum vydania d'alšieho aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia:

Žiadosť o udelenĺe výnimky podľa článku 7 ÁNo - NlE: nie

Kód činnosti NACE: 25.61

Počet zamestnancov: 41

obrat alebo ročná súvaha: =509.188€ (zisk)

2. MTESTO

Názov: WiegeI Sered' žiarové zinkovanie s.r.o.

Adresa : Priemyselná 443ol2

PSČ: 926 01

Mesto: Sered'

štát/územie/región/autonómna oblasť: Slovenská republika/Trnavský kraj/okres Galanta

Kontaktná osoba: Peter Vidovič

Telefón: 0o42t gtt 37 4 9oo

Fax:

E-mai I : peter.vidovic@wiegel.sk
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l nternetová stránka : www.wiegel.sk

Verejný prístup k environmentálnemu vyhláseniu alebo jeho aktualizácii

a)V tlačenej forme: X
b)v elektronickej forme: !
Registračné číslo: DE-l58 -oot'27

Dátu m registrácie: t7.o4.20t8

Dátu m pozastavenia registrácie:

Dátum zrušenia registrácie:

Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: o8,t2.2o2l

Dátum vydania d'alšieho aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia

Žiadosť o udelenie výnimky podľa článku 7 ÁNo - NlE: nie

Kód činnosti NACE: 25.61

Počet zamestnancov:41

obrat alebo ročná súvaha: =509.188€ (zisk)

3. ENvlRoNMENTÁLNY oVERovATEĽ

Meno/názov environ mentálneho overovateľa : Dipl.-Phys. Reinhard Mirz,

lntechnica cert GMbH organizácia pre invironmentálne overovanie

Adresa: Ostendstr. 181

PSČ: 904 82

Mesto: NÚrnberg

štát/územie/región/a utonóm na oblasť: Nemecko

Telefón: +49 t73 57t2 9o2

Fax:

E-mail : Reinhard.Mirz@intechnica.de

Registračné číslo akreditácie alebo licencie: Reinhard Mirz (DE-V-0260), tNTEcHNlcA (DE-v-0279)

Rozsah akreditácie aĺebo licencie (kódy NACE):

orgán udeľujúci akreditáciu alebo licenciu: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

X SÚhlosím so sprocovoním osobných Údojov pre Účely reolizócie morkelingových oktivÍt

VSeredi dňa28l05/202L

Podpis /pečiatka/ zástupcu organizácie

WIEGEL Seľed'
Žiarové zinkovanie

Priemyselná ul. 926 01 sER
tČo: gs 964294,lČ opH: SK202

Podmienky spĺocÚvonio osobných Údojov
účely reollzócie moĺkellngových oktivít

# sLoVENsKÁ
AGENTqRA
ZIVOTNEHO
PROSTREDIA

F MP-OEMBD-OZ-ZOL4,7

86671



Rozsoh sprocÚvoných osobných Údojov je v sÚlode o v rozsohu príslušných próvnych predpisov
- Príloho Vl noriodenio Európskeho porlomenĺu o Rody (Es) č. \221/2oo9 odobrovolhej Účosti
orgonizÓcií v schéme Spoločenslvo pre envĺronmenlÓlne monoŽérstvo o oudit (EMAS), ktoým
so zrušuje noriodenĺe (Es) č. 7ól /2oo1 q rozhodnutio Komisie 2001/68| /ES o 200óll93/ES.

3. ldentiÍikóciopĺíjemcov, kotegóriepríjemcov
PrevÓdzkovotel' môŽe poskylnÚť osobné Údoje oprÓvneným subjektom oko sÚ inšÍitÚcie
o orgonizÓcie. ktoým sprocÚvonie povoli.lje osobitný próvny predpis, olebo zmluvným
portnerom (nojmo sprostredkovoÍeľom), klorí so zmluvne zoviozoli prijoť primeroné zóruky
zochovonio ochrony sprocÚvoných osobných Údojov, nosledovne:

lný opróvnený subjekt všeobecne zoväzný prÓvny predpĺs podľo $ l3 ods
l pĺsm. c) ZÓkono o tieŽ podlb čl. ó ods. l pĺsm. c)
Noriodenio.

So sÚhlosom doÍknutej osoby, olebo no jeho/iel príkoz môŽu byf osobné Údoje poskytnuté
ďolším príjemcom.

4. Prenos osobných Údojov do tretej kĺojiny / medzinórodnej oĺgonizócii
Prenos do lrelích krojín, olebo medzinórodných orgonizÓciíso nevykonóvo

5. ldentiÍikócio zdĺojo, z ktorého boli osobné údoje získoné
Priomo od doÍknutej osoby (osobne).

ó. Dobo uchovóvonio osobných údojov
Prevódzkovotel' sprocÚvo osobné Údoje po dobu nevyhnutnÚ no splnenie Účelu, podl'o
osobitného predpisu o v prĺpode osobiÍne udeleného sÚhlosu so osobné Údoje budÚ sprocÚvoť
po dobu 5 rokov od ich poskytnutio.

7. PĺoÍilovonie
PrevÓdzkovotel'nesprocÚvo osobné Údoje profilovoním, oni obdobným spôsobom zoloŽenom
no outomotizovonom individuólnom rozhodovoní.

8. Próvo dolknulej osoby

DotknutÓ osobo mÓ próvo poŽodovoť od prevódzkovolel'o prístup k osobným Údojom, ktoré sÚ
o nej sprocÚvoné, prÓvo no oprovu osobných Údojov, próvo no vymozonie, olebo obmedzenie
sprocÚvonio osobných Údojov, próvo nomieloť voči sprocÚvoniu osobných Údojov, próvo no
neÚčinnosť oulomotizovoného individuolneho rozhodovonio vrótone profilovonio, prÓvo no
prenosnosť osobných Údojov, oko oj prÓvo podoť nóvrh no zočolie kononio dozornému
orgÓnu. V prípode ok prevÓdzkovolel' sprocÚvo osobné Údoje no zoklode sÚhlosu doÍknutej
osoby, dotknuto osobo mó próvo kedykolVek svoj sÚhlos so sprocÚvoním osobných Údojov
odvoloť. odvolonie sÚhlosu nemó vplyv no zókonnosť sprocÚvonio osobných Údojov
zoloŽeného no sÚhlose pred jeho odvoloním. Dotknuto osobo mÔŽe uplotniť svoje prÓvo
zosloním emoilu no odresu: osobneudoje@sozp.sk, olebo písomne no odresu prevódzkovoteľo.

Povinnosť poskýnulio osobných údojov
Poskytnutie osobných Údojov je zókonnou poŽiodovkou podlb osobitného predpisu. DolknutÓ
osobo mó povinnosť poskylnÚť osobné Údoje pre proces registrócie v schéme Európskej Únie
pre environmenlólne monoŽérstvo o oudil EMAS, o lo v sÚlode o v rozsohu príslušných prÓvnych
predpisov. V prípode osobitne udeleného sÚhlosu so jedno o dobrovolhé poskytnutie sÚhlosu,
dotknuĺo osobo mÓ próvo svoj sÚhlos kedykolVek odvoloť. odvolonie sÚhlosu nebude moť
vplyv no dblšie sprocÚvonie osobných Údojov pre iné Účely identifikovoné v bode l. tejto
lnformÓcie o sprocÚvoní osobných Údojov.
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Zoškrtnutím sÚhlosu so sprocÚvoním osobných Údojov udefujete prevÓdzkovotelbvi oko dotknuto
osobo svoj dobrovolhý o výslovný sÚhlos so sprocÚvoním svojich osobných Údojov v zmysle $ l3 ods.
1 písm. o) zÓkono č.l8/20l8 Z' z. o ochrone osobných Údojov o o zmene o doplnení niekloých
zókonov (ďolej len ,,Zókon") o čl. ó ods. l písm. o) noriodenio Európskeho porlomenÍu o rody (EÚ)

2o16/679 o ochrone ýzických osôb pri sprocÚvoní osobných Údojov o o volhom pohybe Íokýchto
Údojov (ďolej len,,Norĺodenie").
Svoj sÚhlos môŽeĺe kedykolVek odvoloť prosÍredníc1vom emoilu no osobneudoie@sozp.sk olebo
písomne zosloním poŽiodovky no odresu prevódzkovoteľo. odvolonie sÚhlosu nemÓ vplyv no
zókonnosť sprocÚvonio osobných Údojov zoloŽeného no sÚhlose pred jeho odvoloním. DoplňujÚce
informócie o sprocÚvoníVošich osobných Údojov podľo $ 19 o $20 Zókono o čl.13 o ]4 Noriodenio

lnÍormócio o sprocúvoní osobných údojov
lnfoĺmócio o spĺocúvoní osobných údojov dotknutých osôb podlb $l9 o $20 Zókono é.18/2018Z.z.
oochrone osobných údojov oozmene odoplneníniektoých zókonov (ďolej len,,Zókon") očl. l3
o 14 NoĺiodenIo Euĺópskeho porlomenlu o rody (ÉU) 2016ĺ679 o ochrone ýzických osôb pri
spĺocúvoníosobných údojov o o voľnom pohybe tokýchto údojov (ďolej len ,,Noĺiodenie").
Cieľom tejto ĺnformÓcie je poskytnÚť Vom informócie o iom, oké osobné Údoje sprocÚvome. oko
s nimizoobchódzome, no oké Účely ich pouŽívome, komu ich môŽeme poskytnÚť, kde môŽele získoť
informócie o Vošich osobných Údojoch o uploÍniť Voše próvo pri sprocÚvoní osobných Údojov.
ldeniiÍikočné o konloklné údoje:
Prevódzkovoteľom sprocÚvojÚcim Voše osobné Údoje je Slovenskó ogenÍÚro Životného prosÍredĺo,
Tojovského 28,975 90 BonskÓ Byslrico, lČ9: ooĺzĺo3l osobneudoje@sozp.sk
Kontoklné údoje zodpovednej osoby pre dohľod nod sprocúvoním osobných Údojov:
emoil: dpo2@proenergy.sk
l. Účel spĺocúvonio osobných údojov o pĺóvny zóklod sprocúvonio

Účelom sprocÚvonio osobných Údojov je vylvorenĺe podmĺenok pre zobezpečenie procesu
registrócie v schéme Európskej Únie pre environmentólne monoŽérstvo o oudit EMAS, o to
v sÚlode o v rozsohu prĺslušných próvnych predpisov o v prípode osobitne udeleného sÚhlosu je
Účelom reolizócio morkelingových oktivít.
osobné Údoje so sprocÚvojÚ no zÓklode čl' ó ods.l pĺsm. e) Norĺodenio, resp. S l3 ods.l písm.
e) Zókono - sprocÚvonie osobných Údojov je nevyhnutné no splnenie Úlohy reolizovonej vo
verejnom zóujme olebo pri výkone verejnej moci zverenej prevÓdzkovotelbvi o v zmysle čl. ó
ods'1 písm. c) Noriodenio, resp. $l3 ods.1 písm. c) Zókono - sprocÚvonie osobných Údojov je
nevyhnutné no splnenie zÓkonných povinností prevÓdzkovoteľo podlb osobitných próvnych
predpisov. lde pritom nojmo o tieto osobitné predpisy:

. ZÓkon NR sR č.35l /2ol2 oenvironmentólnom overovoní oregislrócií orgonizócĺí
v schéme Európskej Únie pre environmentÓlne monoŽérstvo o oudit o o zmene
o doplnení niektoých zÓkonov

o Noriodenie Európskeho porlomentu oRody (ES) č. |22|/2oo9 o dobrovolhej Účosti
orgonizÓciív schéme Spoločenslvo pre environmentÓlne monoŽérstvo o oudiĺ (EMAS).
kloým so zrušuje noriodenie (Es) č. 761/2001 orozhodnutio Komisie 200l/ó8l/Es
o 200óll 93/ES

. Noriodenie Komisĺe (EÚ) 20]7/1505, ktoým so menio prílohy l, ll o lll kNoriodeniu
porlomenlu o Rody (Es) č. |221/2oo9 o dobrovolhej Účosti orgonizócií v schéme
Spoločenstvo pre environmentólne monoŽérstvo o oudit (EMAS),

. Rozhodnutie Komisie 20l l l832/EÚ, týkojÚce so Usmernenio o zdruŽenej regisÍrócii v EÚ,
regĺstrÓcií pre tretie krojiny oglobolnej regislrocii podlb norĺodenio (ES) Č. 122lr/2oo9
Európskeho porlomentu o Rody o dobrovolhej Účosii orgonizócií v schéme
Spoločenslvo pre envĺronmentólne monoŽérsÍvo o oudit (EMAS).

V prípode osobitne udeleného sÚhlosu so sprocÚvoním osobných Údojov je provnym zÓklodom
pre sprocÚvonie osobných Údojov $ 13 ods. 1 pĺsm. o) Zókono otieŽ čl. ó ods. l pĺsm. o)
Noriodenio.

opĺóvnené zóujmy pĺevódzkovolelh, olebo lĺelej slľony
SprocÚvonie osobných Údojov zo Účelom opróvnených zóujmov prevÓdzkovolelb, olebo lretej
strony so nevykonóvo.

2. ldentiÍikócio spĺocúvoných osobných údojov dotknuých osôb
Dotknulé osoby, o kloých so osobné Údoje sprocÚvojÚ sÚ orgonizócie ŽiodojÚce o zópis do
registro o orgonizócie zopísoné v registri EMAS.
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