Ochrana osobných údajov – Klienti
Tento dokument sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje ako Klienta našej spoločnosti, ktorá
vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Tento dokument vysvetľuje ako
budeme používať vaše osobné údaje, ktoré získame od vás alebo do tretích strán počas trvania vášho
zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou.
Typy osobných údajov
Spracúvame nasledujúce údaje:
 Kontaktné údaje - napríklad vaše meno, priezvisko, akademický titul, pracovná pozícia adresa
sídla/trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, telefónne číslo
 Zmluvné údaje – napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých
jej dodatkov
 Platobné informácie – číslo bankového účtu
 Údaje o korešpondencii a komunikácii – e-mailová, poštová korešpondencia
Účely a ciele spracúvania údajov
Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:
 Klientská administratíva - vedieme záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na
základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ďalších cenových
ponukách.
 Dane a účtovníctvo - za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných
predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
 Riešenie sporov, sťažností - môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov,
sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme
chceli ďalej skúmať.
 Dodržiavanie zákona - možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme
dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo
aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom
Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:


Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene,
napríklad s poskytovateľom služieb alebo subdovateľom. V takýchto prípadoch môžu tieto
tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi
pokynmi.



K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V inom prípade sa prístup udelí iba
vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná
povinnosťou mlčanlivosti;



Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi
dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú
potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas
trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr
do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich
uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho
právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.
Právny základ pre spracovávanie vašich údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné
na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo
na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy
možnosť svoj súhlas odvolať.
Vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov
Právo na prístup
Môžete nás požiadať o informácie
 Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 S kým vaše osobné údaje zdieľame
 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 Aké máte práva
 Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu
vašich osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
Právo na opravu alebo zmenu
V zmysle správnych informácií o vás, vás žiadame o to, aby ste nám oznámili alebo nás upozornili, ak
sú niektoré z vašich osobných údajov už neaktuálne.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné
údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti
spracúvaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich
osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. To
znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať vaše osobné údaje iba
v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho
iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie
nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo na prenosnosť údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe
súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.
Stiahnutie súhlasu
Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že
v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať
svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné
údaje mohli poskytnúť.

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie
uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných
údajov a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov: zodpovedna.osoba@prodex.sk
prípadne poštou na adresu PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava.
V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás
kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov.

