1 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov je v Slovenskej republike upravená zákonom Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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), známe ako GDPR.

2 INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY
2.1 O

ORGANIZÁCII
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:
Drahoš Ložan - sklenárstvo
Ožvoldíkova 10, 841 02 Bratislava
Telefón 02/65423240
IČO: 13975072
web: www.sklenarstvo.sk

Drahoš Ložan – sklenárstvo prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované
za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou.
V prípade akýchkoľvek otázok prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných
údajov kontaktujte:
e-mail: ingridlozanova@gmail.com
Komu poskytujeme údaje
1.
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú
subjekty, ktorým
poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných
povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate
ako dotknuté osoby do styku.
Ako dlho uchovávame údaje
Drahoš Ložan – sklenárstvo archivuje a uchováva osobné údaje dotknutých osôb
najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje
spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:
•
úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
•
odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky
nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený
Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej
náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy
prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej
osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k

vyriešeniu situácie všetky náhodne
bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
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údaje
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2.2 PRÁVA

DOTKNUTÝCH OSÔB
Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je
možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti
alebo osobne v prevádzke Drahoš Ložan – sklenárstvo, Jurigovo nám., 841 05
Bratislava
Dotknuté osoby majú nasledovné práva :
Právo na informácie
Právo prístupu k OÚ

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 budú Vaše osobné
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob poskytnutia. Ak ste
o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu OÚ

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.

Právo na výmaz OÚ

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný
ich vymazať .

Právo na prenos údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky
možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami
(t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď:
a. na základe Vášho súhlasu,
b. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním

v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a. namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie
Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
b. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o
obmedzenie ich použitia,
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
d. namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich
osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Zmena podmienok ochrany súkromia
1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré
sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu
meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek
tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.
2.

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25. mája 2018.

