Informácie pre dotknutú osobu
Poučenie o právach dotknutých osôb
Vážený obchodný partner,
nakoľko spracúvame Vaše osobné údaje, poskytujeme Vám v súlade s príslušnými ustanoveniami (§19 až §29) zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov, nasledovné informácie a poučenie o Vašich právach:
I.
Informácie pre dotknutú osobu
1.

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ: STK Nové Zámky, s.r.o., so sídlom Námestie hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky,
IČO 36 786 632, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl.č. 20028/N, web. www.stknz.sk,
mail. prijem@sktnz.sk, tel. 0917 621 248.
2. Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko mu táto povinnosť obligatórne (povinne) nevyplýva z
ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
1. pokiaľ ste živnostník / SZČO – údaje o mene, priezvisku, titul, obchodnom názve, mieste podnikania, IČO, kontaktné
údaje, údaje o fakturácií, údaje o platbách, údaje o dodaných službách a tovaroch, údaje o bankovom účte. Tieto údaje
spracúvame nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň tieto
údaje potrebujeme na splnenie zákonnej povinnosti (vedenie účtovníctva).
2. Pokiaľ je našim obchodným partnerom právnická osoba, v mene ktorej vystupujete, potom spracúvame Vaše osobné
údaje len v prípade, ak konáte v mene takejto právnickej osoby (ako štatutárny orgán, resp. Vám konanie v mene
spoločnosti vyplýva z Vášho zaradenia) a to údaje o mene, priezvisku, titul, pozícia, kontaktné údaje. Tieto údaje
spracúvame za účelom plnenia zmluvy, ktorej je spoločnosť, v mene ktorej konáte, zmluvnou stranou.
4. Vaše osobné údaje nespracúvame právnom základe – oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje a osobneé
údaje Vašich rodinných príslušníkov spracúvame na právnom základe, ktorým je osobitný právny predpis a plnenie zmluvy.
Váš audiovizuálny záznam spracúvame na základe osobitného právneho predpisu.
5. Vaše osobné údaje bežne neposkytujeme žiadnemu príjemcovi. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom kontroly – napr.
správca dane.
6. Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame prenášať do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.
7. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej ako aj fyzickej papierovej podobe. Osobné údaje, ktoré získavame a
spracúvame na základe osobitného predpisu alebo na základe plnenia zmluvy aktívne využívame po dobu trvania zmluvného
vzťahu. Po jeho skončení sa tieto osobné údaje (resp. dokumenty, ktoré obsahujú tieto údaje) stávajú súčasťou registratúry a
spracúvajú sa na účely archivácie. Dobu, po ktorú sa takéto dokumenty uchovávajú určuje osobitný predpis a archivačná
smernica. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu spracúvame po dobu, na ktorú bol súhlas udelený.
8. Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva: (i) právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás / Vašich detí týkajú,
(ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, (v) právo namietať spracúvanie osobných údajov a (vi) právo na prenosnosť osobných údajov. Poučenie o
konkrétnom obsahu týchto práv nájdete ďalej v časti – Poučenie o právach dotknutých osôb.
9. Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to akoukoľvek vhodnou
formou, ktorá umožní identifikovať dotknutú osobu a prejav jej vôle – napr. mailom, písomne. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov udeľujete v písomnej podobe.
10. V prípade, ak sa domnievate, že ste dotknutý na svojich právach, ktoré Vám vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so
sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, web. dww.dataprotection.gov.sk, mail. statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.
(sekretariát) +421/2/32313214.
11. Osobné údaje, ktoré spracúvame podľa zákona ste nám povinný poskytnúť na základe zákona a za účelom plnenia zmluvy.
Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné plniť zmluvu a zákonné požiadavky.
12. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.
II
Poučenie o právach dotknutých osôb
Aké máte práva?
a)

b)

c)

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na
základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje
nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať
kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

odvoláte svoj súhlas;

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
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d)

e)

f)


osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné
údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme
spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad
vašimi dôvodmi.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám
umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej
spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich
spracúvanie súhlas.
Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu,
môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
Uplatňovať Vaše práva Vám maximálne pomáhame. Môžete sa obrátiť priamo na prevádzkovateľa a to akoukoľvek formou –
telefonicky, mailom, písomne listom. Na všetky Vaše žiadosti, podnety, pripomienky budeme reagovať.
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