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Informácie poskytované dotknutým osobám
podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: Potenciálni zmluvní partneri prevádzkovateľa a potenciálni 
cieľoví odberatelia.1

Činnosť spracúvania osobných údajov: Konzultačné služby

Účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb, zoznam spracúvaných údajov.

Účelom spracúvania  je  poskytovanie  konzultácií,  objednávanie  konzultácií,  evidencia  potenciálnych  zmluvných
partnerov a cieľových odberateľov. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, číslo
telefónu a adresa elektronickej pošty.

Právny spracúvania osobných údajov

Právnym  základom  spracúvania  je  Ustanovenie  čl.  6  ods.  1  písm.  b)  Nariadenia  GDPR  –  spracúvanie  je
nevyhnutné na plnenie  zmluvy,  ktorej  zmluvnou stranou je  dotknutá osoba,  alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi požadované údaje; bez poskytnutia týchto údajov nie
je možné vybaviť požiadavku dotknutej osoby.

Zdroj osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba.

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

U kontaktných údajov sa predpokladá uchovanie údajov po dobu určenú premlčacími lehotami podľa osobitných
predpisov (občiansky zákonník alebo obchodný zákonník). Informácie o obchodných prípadoch sa uchovávajú po
dobu 10 rokov na základe daňových predpisov.

Poskytovanie osobných údajov a spracúvanie prostredníctvom sprostredkovateľa

Prevádzkovateľ môže poskytnúť spracúvané osobné údaje tretej strane, ak mu takáto povinnosť vznikne zo zákona
alebo ak bude potrebné pre preukazovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ  zaručuje  ochranu  spracúvaných  osobných  údajov  špecificky  navrhnutými  opatreniami.  Žiadne
spracúvané  osobné  údaje  sa  neprenášajú  do  krajín,  ktoré  nezabezpečujú  primeranú  úroveň  ich  ochrany.
Spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú. 

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená:
• odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, spracúvaných na základe jej súhlasu,
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
• požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom

nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
• podať sťažnosť dozornému orgánu,

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť,
pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.

Právo dotknutej  osoby namietať voči  automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch

1 táto informácia popisuje iba jednu konkrétnu činnosť spracúvania osobných údajov, zverejnenú podľa ustanovenia čl. 14 
ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR



spracovateľských  činností  uplatniť,  pretože  popisované  činnosti  spracúvania  neobsahujú  automatizované
rozhodovanie.

Právo  dotknutej  osoby  požadovať  od  prevádzkovateľa  osobné  údaje,  ktoré  sa  jej  týkajú  a  ktoré  poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému
zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami), je obmedzené neexistenciou
štandardu prenosových dátových formátov.

Právo  dotknutej  osoby  požadovať  od  prevádzkovateľa  informáciu,  z  akého  zdroja  pochádzajú  osobné  údaje,
prípadne informácie o tom, či  údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,  nie je možné uplatniť,  pretože
prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba.


