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Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

y.s

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

k

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie
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) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke
„GDPR“) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých
zákonov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

or
a

Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia – Peter Bolek – EKORAY, číslo
živ. reg. 507-1135, IČO 10846671, s miestom podnikania Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
prevádzkuje prevádzkuje firmu na spracovanie elektro odpadu (sekundárne sa venuje spracovaniu bio
odpadu a výrobe druhotných surovín z odpadov ako aj finálnych výrobkov).
Zároveň sa venujeme prevádzke Penziónu Oravia na ulici Mieru v Námestove a taktiež prevádzkujeme
kamennú predajňu „Hobby“ na ulici Hattalova v Námestove.
S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už
v súvislosti s objednaním si odvozu elektro alebo bio odpadu (alebo objednaním si inej služby,
emailom, telefonicky alebo prostredníctvom online formulára). Na základe obchodnej spolupráce
(nákup druhotných surovín ako produkt po recyklácii odpadu, nákup finálnych výrobkov) či
poskytnutím údajov na základe iného obchodného styku.

ek

Osobné údaje získavame aj pri poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb, či už priamo pri
osobnom objednaní si ubytovania alebo služieb v oblasti gastronómie alebo prostredníctvom online
formulára, či telefonickej alebo emailovej rezervácie.

Prečo pracujeme s Vašimi osobný údajmi?

ww

w.

Naším cieľom je poskytovať Vám kvalitné služby a tovar. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už
ste náš zákazník v rámci prevádzky na spracovanie odpadov, klient ubytovacieho a stravovacieho
zariadenia, návštevník našej kamennej predajne, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné
údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo
službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám. Bez toho, aby ste nám
poskytli Vaše údaje nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy a poskytnutie údajov je teda predpokladom na
uzavretie zmluvy s Vami.
Konkrétne informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, podľa charakteru zmluvného vzťahu a
poskytovanej služby, nájdete tu:
(a)

Spracovanie odpadov

(b)

Ubytovacie a stravovacie služby

(c)

Kamenná predajňa

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný
účel spracúvania.

Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?
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Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o
štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii
spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a
dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

k

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť
rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

y.s

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po
dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové
účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje
uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to
štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

or
a

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru,
najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov
napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Aké máte práva?

Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame

(b)

právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných
údajov

(c)

právo namietať spracúvanie osobných údajov v rozsahu v akom sú spracúvané na
základe oprávneného záujmu

(d)

právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas

(e)

právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

ek

(a)

w.

Na koho sa môžete obrátiť?

ww

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie
uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: ekonom@ekoray.sk, prípadne
prostredníctvom pošty na adrese sídla našej spoločnosti Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo.

1.

Zásady spracúvania osobných údajov – SPRACOVANIE ODPADOV

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných
údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie
predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v
súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a
ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.
1.1

Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme na účely poskytovania služieb odvozu a následnej recyklácie odpadu,
za účelom plnenia zmluvných povinností v prípade predaja druhotných surovín a výrobkov ako aj za
účelom inej obchodnej spolupráce, tieto činnosti prebiehajú v rámci prevádzky recyklácie odpadov. V
prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte
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kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy ekonom@ekoray.sk prostredníctvom poštového styku
na adrese našej spoločnosti Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo.
1.2

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

y.s

k

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom za účelom plnenia zmluvných podmienok (výkonu práv
a plnenia povinností) plynúcich z obchodných aktivít počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne
po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných
povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu
plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a
uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú
dobu.
Oprávnený záujem

Kategórie osobných údajov

or
a

Prevádzkovateľ spracúva i osobné údaje, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné na samotné plnenie
zmluvných povinností, ale prevádzkovateľ má oprávnený záujem tieto osobné údaje spracúvať
z dôvodu riadneho výkonu jeho podnikateľskej aktivity. Okruhy osobných údajov a dôvody
spracúvania sú uvedené nižšie:
Oprávnený záujem

ek

Obrazové
snímky
– Prevádzkovateľ má záujem na ochrane svojho majetku
zaznamenávanie
kamerovým vzhľadom na to, že v priestoroch prevádzkovateľa sa
systémom
nachádzajú hnuteľné veci vo vlastníctve prevádzkovateľa.
Kamerový systém slúži aj na zabezpečenie bezpečnosti
dotknutej osoby a aj zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí sa
v priestoroch
prevádzkovateľa
pohybujú.
Záznam
z kamerového systému prevádzkovateľ uchováva 15 dní a
následne ho likviduje.
Po splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej
spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania
prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa
ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada
škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na
odstúpenie od zmluvy a pod.).

w.

Zabezpečenie vymáhania nárokov

ww

Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže
uplatniť u prevádzkovateľa.

1.3

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:
(a)

meno a priezvisko,

(b)

adresa resp. miesto podnikania

(c)

identifikačné číslo (IČO),

(d)

telefón,

(e)

email,
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(f)

daňové identifikačné číslo,

(g)

identifikačné číslo pre daň,

(h)

platobné údaje.

(i)

Obrazové snímky zaznamenávané kamerovým systémom

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

y.s

Plnenie zmluvy

k

1.4

IČO: 10846671

Poskytovanie služieb v rámci recyklácie odpadov a predaj výrobkov predstavuje zmluvný vzťah medzi
Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať služby poskytované našou
spoločnosťou alebo máte možnosť na kúpu výrobkov od našej spoločnosti. Spracúvame Vaše osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.
Plnenie zákonných povinností

or
a

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu
pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych
predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných
údajov.
Oprávnený záujem

ek

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú
na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov
vyplývajúcich z poskytovania Služby.
Na základe rovnakého právneho základu spracovávame obrazové snímky z kamerového systému.
1.5

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

w.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie služieb recyklácie odpadov
a predaja výrobkov (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme
archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po
dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností
voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia
zmluvného vzťahu.

ww

Oprávnený záujem

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného
vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j.
premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu
dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou
a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).
Údaje z kamerového systému uchovávame po dobu 15 dní.
Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek
namietať.
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Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

1.7

k

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie služieb a ďalších našich povinností našich
obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými
údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
svojich úloh (ide o subdodávateľov, ktorí sú našimi sprostredkovateľmi a Vaše osobné údaje spracúvajú
v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich údajov).
Aké sú Vaše práva?

y.s

Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte
podľa kapitoly III Nariadenia 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 právo najmä:
na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté
písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,

(b)

na prístup k Vašim osobným údajom,

(c)

na opravu Vašich osobných údajov,

(d)

na výmaz Vašich osobných údajov,

(e)

na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

(f)

právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich
spracúvanie bolo obmedzené,

(g)

na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich
spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa
automatizovanými prostriedkami,

(h)

právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie
realizované na základe oprávneného záujmu,

ek

kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo:
www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v
členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

ww

(j)

w.

(i)

or
a

(a)

(k)

1.8

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania
Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho
nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho
základu spracúvania osobných údajov.

Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu
ekonom@ekoray.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú Miestneho priemyslu 568,
029 01 Námestovo.
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Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Zásady spracúvania osobných údajov – UBYTOVACIE A
STRAVOVACIE SLUŽBY

y.s

2.

k

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania služieb a predaja výrobkov v
zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných technológií, pričom naša
spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných
údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie
predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v
súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a
ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.
Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

or
a

2.1

Vaše osobné údaje potrebujeme na účely poskytovania ubytovacích a reštauračných služieb v zariadení
Penzión Oravia nachádzajúcom sa na adrese Mieru 282, 029 01 Námestovo. V prípade akýchkoľvek
otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať
prostredníctvom emailovej
adresy
oravia@penzionoravia.sk alebo ekonom@ekoray.sk
prostredníctvom poštového styku na adrese Mieru 282, 029 01568, 029 01 Námestovo alebo adrese
sídla našej spoločnosti Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo.
2.2

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

w.

ek

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom za účelom plnenia zmluvných podmienok (výkonu práv
a plnenia povinností) plynúcich z ubytovacích a stravovacích aktivít počas trvania nášho zmluvného
vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia
našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely
preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely
ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to
po nevyhnutnú dobu.
Oprávnený záujem

ww

Prevádzkovateľ spracúva i osobné údaje, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné na samotné plnenie
zmluvných povinností, ale prevádzkovateľ má oprávnený záujem tieto osobné údaje spracúvať
z dôvodu riadneho výkonu jeho podnikateľskej aktivity. Okruhy osobných údajov a dôvody
spracúvania sú uvedené nižšie:
Kategórie osobných údajov

Oprávnený záujem

Obrazové
snímky
– Prevádzkovateľ má záujem na ochrane svojho majetku
zaznamenávanie
kamerovým vzhľadom na to, že v priestoroch prevádzkovateľa sa
systémom
nachádzajú hnuteľné veci vo vlastníctve prevádzkovateľa.
Kamerový systém slúži aj na zabezpečenie bezpečnosti
dotknutej osoby a aj zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí sa
v priestoroch
prevádzkovateľa
pohybujú.
Záznam
z kamerového systému prevádzkovateľ uchováva 15 dní a
následne ho likviduje.
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Po splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej
spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania
prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa
ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada
škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na
odstúpenie od zmluvy a pod.).

k

Zabezpečenie vymáhania nárokov

IČO: 10846671

2.4

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:
meno a priezvisko,

(b)

adresa resp. miesto podnikania

(c)

číslo dokladu totožnosti

(d)

identifikačné číslo (IČO),

(e)

telefón,

(f)

email,

(g)

daňové identifikačné číslo,

(h)

identifikačné číslo pre daň,

(i)

platobné údaje.

(j)

Obrazové snímky zaznamenávané kamerovým systémom

or
a

(a)

ek

2.3

y.s

Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže
uplatniť u prevádzkovateľa.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

w.

Plnenie zmluvy

Poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb, organizácia súkromných osláv a firemných
podujatí. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho
z tohto zmluvného vzťahu.

ww

Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu
pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych
predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných
údajov.
Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú
na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov
vyplývajúcich z poskytovania Služby.
Na základe rovnakého právneho základu spracovávame obrazové snímky z kamerového systému.
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Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

y.s

k

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie reštauračných a ubytovacích
služieb (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať
pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu
stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči
Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného
vzťahu.
Oprávnený záujem

or
a

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného
vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j.
premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu
dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou
a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).
Údaje z kamerového systému uchovávame po dobu 15 dní.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek
namietať.
2.6

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

ek

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie služby, poskytovanie ubytovacích a reštauračných
služieb, obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi
osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie svojich úloh (ide o subdodávateľov, ktorí sú našimi sprostredkovateľmi a Vaše osobné údaje
spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich
údajov).

2.7

w.

Prevádzkovateľ využíva na svoju propagáciu aj služby sociálnych sietí, akou je napríklad
Facebook.com. Určité údaje nám poskytujete aj prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky na tejto
sociálnej sieti. Tieto údaje sú uchovávané aj na serveroch poskytovateľa sociálnej siete podľa ich
štandardov na ochranu osobných údajov.
Aké sú Vaše práva?

ww

Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte
podľa kapitoly III Nariadenia 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 právo najmä:
(a)

na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté
písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,

(b)

na prístup k Vašim osobným údajom,

(c)

na opravu Vašich osobných údajov,

(d)

na výmaz Vašich osobných údajov,

(e)

na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
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právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich
spracúvanie bolo obmedzené,

(g)

na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich
spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa
automatizovanými prostriedkami,

(h)

právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie
realizované na základe oprávneného záujmu,

(i)

kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a

(j)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo:
www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v
členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

(k)

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania
Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho
nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho
základu spracúvania osobných údajov.

y.s

k

(f)

or
a

2.8

IČO: 10846671

Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresy
oravia@pezninoravia.sk alebo ekonom@ekoray.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na
korešpondenčnú Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo.
Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

ek

2.9

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania služieb a predaja výrobkov v
zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných technológií, pričom naša
spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Zásady spracúvania osobných údajov – predajňa HOBBY

w.

3.

ww

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných
údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie
predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v
súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a
ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.
3.1

Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme na účely predaja rozličného sortimentu určeného pre domácich
majstrov ako aj elektroinštalačného sortimentu v zariadení Predajňa HOBBY nachádzajúcej sa na
adrese Hattalova 1019, 029 01 Námestovo. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom
spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy
ekonom@ekoray.sk prostredníctvom poštového styku na adrese Hattalova 1019, 029 01568, 029 01
Námestovo alebo adrese sídla našej spoločnosti Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo.
3.2

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom za účelom plnenia zmluvných podmienok (výkonu práv
a plnenia povinností) plynúcich z predaja sortimentu počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne
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po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných
povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu
plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a
uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú
dobu.

3.4

meno a priezvisko,

(b)

adresa resp. miesto podnikania

(c)

identifikačné číslo (IČO),

(d)

telefón,

(e)

email,

(f)

daňové identifikačné číslo,

(g)

identifikačné číslo pre daň,

(h)

platobné údaje.

y.s

(a)

k

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

or
a

3.3

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie zmluvy

ek

Poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb, organizácia súkromných osláv a firemných
podujatí. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho
z tohto zmluvného vzťahu.
Plnenie zákonných povinností

w.

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu
pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych
predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných
údajov.
Oprávnený záujem

ww

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú
na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov
vyplývajúcich z poskytovania Služby.
3.5

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie služieb predaja rozličného
sortimentu (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme
archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po
dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností
voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia
zmluvného vzťahu.
Oprávnený záujem
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Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného
vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j.
premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu
dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou
a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

y.s

3.6

k

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek
namietať.

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie služieb predaja rozličného sortimentu ďalších našich
obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými
údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi).
3.7

Aké sú Vaše práva?

or
a

Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte
podľa kapitoly III Nariadenia 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 právo najmä:
na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté
písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,

(m)

na prístup k Vašim osobným údajom,

(n)

na opravu Vašich osobných údajov,

(o)

na výmaz Vašich osobných údajov,

(p)

na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

(q)

právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich
spracúvanie bolo obmedzené,
na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich
spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa
automatizovanými prostriedkami,
právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie
realizované na základe oprávneného záujmu,

ww

(s)

w.

(r)

ek

(l)

(t)

kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a

(u)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo:
www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v
členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

(v)

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania
Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho
nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho
základu spracúvania osobných údajov.
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Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu
ekonom@ekoray.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú Miestneho priemyslu 568,
029 01 Námestovo.
Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

k

3.9

ww

w.

ek

or
a

y.s

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania služieb a predaja výrobkov v
zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných technológií, pričom naša
spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

