INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
URČENÉ DOTKNUTEJ OSOBE
A. Úvodné ustanovenia
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Obchodná spoločnosť PRAEDIUM SK, s. r. o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné
údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len "nariadenie"), so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a s ďalšími súvisiacimi všeobecne platnými právnymi predpismi.
Týmto dokumentom prevádzkovateľ vám ako dotknutej osobe1 poskytuje podľa čl. 12 nariadenia
a § 29 zákona informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.
Tento dokument slúži k vašej informovanosti o rozsahu, spôsobe a ďalších podmienkach
spracúvania vašich osobných údajov a na získanie povedomia o vašich právach vo vzťahu
k spracúvaniu vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú v informačných systémoch2 prevádzkovateľa v listinnej forme
a elektronickej forme.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov,
za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami a má prijaté potrebné organizačné
a technické opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov
sa vykonáva v súlade s nariadením a zákonom.
Prevádzkovateľ je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o vašich osobných údajoch v súlade
so zákonom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania vašich osobných údajov.

B. Prevádzkovateľ
1.

2.

Podrobné identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno a sídlo

PRAEDIUM SK, s. r. o, Paulínska 7523/24, 917 01 Trnava

IČO

45 269 971

Registrácia

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 41731/T

Kontakty

+421 905 716 820, rezidencia@paulinska.sk

Prostredníctvom uvedených kontaktov môžete prevádzkovateľa požiadať o podrobnejšie
informácie a poradenstvo vo veciach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov
a s uplatňovaním vašich práv.

C. Účel a právny základ, druh a rozsah spracúvania osobných údajov
1.

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu
vašich základných práv a slobôd.

1 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
2 Informačným systémom je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií bez ohľadu na to, či ide o

systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
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2.

3.

4.
5.

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je vytvorenie nevyhnutných podmienok na plnenie
informačnej povinnosti prevádzkovateľovi o poskytovaných službách, ktoré sú predmetom vášho
záujmu a o ktoré ste požiadali prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ spracúva výhradne tie vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom
kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa (ďalej len „formulár“) a údaje, ktorých
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie účelu uvedeného v predchádzajúcom bode.
K splneniu účelu spracúvania podľa bodu C.2. je potrebný váš súhlas so spracúvaním vašich
osobných údajov, ktorý vyjadríte úkonom v začiarkavacom políčku pod formulárom.
Vyjadrením súhlasu podľa predchádzajúceho bodu potvrdzujete, že ste dovŕšili 16 rokov veku.

D. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
1.

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje. Ak
tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
 účele spracúvania osobných údajov,
 kategórii spracúvaných osobných údajov,
 príjemcoch, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 dobe uchovávania osobných údajov, prípadne o kritériách jej určenia,
 práve požadovať od prevádzkovateľa opravu vašich osobných údajov alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo o práve namietať ich spracúvanie,
 práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
 zdroji vašich osobných údajov, ak sa nezískali od vás,
 existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

2.
3.

Tento dokument je považovaný za potvrdenie podľa ustanovenia predchádzajúceho bodu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracúva, na
základe vašej žiadosti a spôsobom podľa vašej požiadavky. Prvé poskytnutie kópie vašich osobných
údajov je bezplatné, za opakované poskytnutie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa vás týkajú alebo doplnil vaše neúplné osobné údaje so zreteľom na účel spracúvania.
Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v súlade s ustanoveniami
čl. 17 nariadenia a § 23 zákona.
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú
v súlade s ustanoveniami čl. 18 nariadenia a § 24 zákona.
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každému príjemcovi3, ktorému boli vaše osobné údaje
poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných
údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate,
prevádzkovateľ vás o príjemcoch bude informovať.
Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi v súlade s ustanoveniami čl. 20 nariadenia a § 26 zákona.

4.
5.
6.
7.

8.

3 Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci,

ktorý spracúva vaše osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade
s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
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9.
10.

11.
12.

13.

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s ustanoveniami čl. 21
nariadenia a § 27 zákona.
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú
alebo vás obdobne významne ovplyvňujú.
Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.
Ak sú v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov priamo dotknuté vaše práva ustanovené
nariadením alebo zákonom, máte právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky na začatie konania podľa § 100 zákona.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe
vašej žiadosti podľa predchádzajúcich bodov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti 4.

E. Ďalšie informácie
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Prevádzkovateľ nespracúva vaše osobné údaje na účel oprávnených záujmov tretej strany5
a nezamýšľa vaše osobné údaje preniesť do tretej krajiny6 alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovateľ nespracúva vaše osobné údaje v systémoch automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania.
Prevádzkovateľ vaše osobné údaje neposkytuje žiadnym príjemcom.
Spracúvané osobné údaje môže prevádzkovateľ na základe osobitného zákona poskytnúť, preniesť
alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel
zverejňovania, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo
zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
Ak prevádzkovateľ bude mať v úmysle spracúvať vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý
boli získané, pred takýmto ďalším spracúvaním vám poskytne informácie o inom účele spracúvania
a ďalšie relevantné informácie bez zbytočného odkladu.
Osobné údaje spracúvané výlučne na základe vášho súhlasu budú spracúvané a uchovávané až do
odvolania tohto vášho súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom formulára
alebo ostatných kontaktných údajov prevádzkovateľa.
Po uplynutí doby uchovávania vašich osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí ich ich vymazanie
bez zbytočného odkladu.

F. Záverečné ustanovenie
Vy ako dotknutá osoba prehlasujete, že informáciám uvedeným v tomto dokumente ste
v dostatočnej miere porozumeli, poznáte svoje práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním
vašich osobných údajov prevádzkovateľom, váš prípadný súhlas so spracúvaním vašich osobných
údajov je daný slobodne a je konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vašej vôle.

4 Podrobnejšie informácie sú uvedené v § 39 zákona.
5 Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou osobou, ktorá na základe poverenia

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.
6 Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom EÚ alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
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