Informácia pre dotknuté osoby

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné
údaje. Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás
alebo od tretích strán počas trvania nášho vzťahu, či po jeho ukončení.
Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl.
13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľ:
ELMAR s.r.o.
Kiepka 552/64
977 01 Brezno
Slovenská republika
IČO: 46 475 338

Kto sa rozumie dotknutou osobou?
Dotknutou osobou ste Vy, ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.
Čo je to Informácia pre dotknuté osoby?
Vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli
a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.
Aký je účel , právny základ a doba spracúvania Vašich osobných údajov?
Spravidla o vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov.
 Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme pri objednaní služby, ktorú poskytujeme,
spracúvame na základe zmluvy (predzmluvného vzťahu), v ktorej ste ako dotknutá
osoba jednou zo zmluvných strán. Neposkytnutie vašich osobných údajov pri tejto
činnosti môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu. Vaše
osobné údaje budeme spracúvať 2 roky po ukončení platnosti zmluvy.
Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
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Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po skončení platnosti zmluvy, z dôvodu
zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.
Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané
najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou
Spoločnosti. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom
sprostredkovateľa. Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbala o
jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom
o ochrane osobných údajov.
Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu klientov, vrátane informácií o
dotknutých osobách, pre ktoré sme pracovali v minulosti. Databáza klientov nám
pomáha efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky.Vaše osobné údaje na tento účel
spracúvame po dobu existencie našej spolupráce.
Našim oprávneným záujmom je aj ochrana bezpečnosti a ohrozenia prevádzky a
siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej
ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený
záujem prevádzkovateľa. Osobné údaje, ktoré vznikli pri tejto činnosti uchovávame 1
rok.
V našom oprávnenom záujme je aj ochrana práv, majetku, zdravia a odhaľovania
kriminality kamerovým systémom. Doba uchovávania záznamu je 72 hod.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie
účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené
prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe
pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo
zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami
zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia
na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v
dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie
údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných
údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu
dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v prílohe tohto
vyhlásenia.
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Aké osobné údaje sú zbierané?
Za účelom uzatvorenia zmluvy,sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:
 meno, priezvisko, titul,
 adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
 meno, priezvisko, titul a adresa adresáta, č. OP, č.VP, číslo telefónu (v prípade
zapožičania náradia),
 číslo účtu, číslo banky,
 IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,
 emailová adresa,
 telefonický kontakt,
 údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 IP adresa.
Za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom
priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu,sú o Vašej osobe zbierané nasledovné
osobné údaje:
 meno, priezvisko, titul,
 emailová adresa,
 telefonický kontakt,
 údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 IP adresa.
Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia
Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí
v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp.
za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich
poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami,
budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
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Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak
osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že
nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť
nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Súhlas
Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O
takom spracúvaní budeme vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné
údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o
odvolaní súhlasu alebo osobne v ŠIOV. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne,
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.
číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
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Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.
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