SPLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI K DOTKNUTÝM OSOBÁM PODĽA ČLÁNKU 13 GDPR

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE
1.1

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje je spoločnosť
TERMOTECHNA a. s. sídlo: Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 321 631 ,
registrácia: Obchodný register Okresného súdu, oddiel: Sa, vložka č.: 359/B, ktorá je v zmysle článku 4
ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR“) považovaná za Prevádzkovateľa
(ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“).

1.2

Prevádzkovateľ zverejňuje nasledovné kontaktné údaje zodpovednej osoby s cieľom umožniť Vám spojiť
sa s nami za účelom poskytovania informácií a výkonu Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia
a osobných údajov: dpo@termotechna.sk

1.3

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov
sme poverili do funkcie aj odborníka Ing. Annu Takáčovú, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania ako
zodpovedná osoba, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: 02/44871090 alebo
emailu: dpo@termotechna.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A NAŠE OPRÁVNENIE NA ICH
SPRACÚVANIE
UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE:
1.4

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie
Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovného
pomeru so Spoločnosťou. Právnym základom pre toto spracúvanie sú predzmluvné vzťahy podľa článku 6
ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak by ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v Spoločnosti, o ktoré
ste sa uchádzali, ale Spoločnosť by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou účelom
spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.
Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním
Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade ak ste uchádzačom
o zamestnanie, ktorého osobné údaje nám poskytuje iná fyzická osoba (napr. Váš známy, rodinný
príslušník, priateľ apod.) právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš písomný
súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR.

ZAMESTNANCI:
1.5

V prípade, ak ste zamestnancom Spoločnosti Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely plnenia práv
a povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto
spracúvanie osobných údajov je jednak samotná pracovná zmluva, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR
a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom ukladajú osobitné zákony z oblasti daňového
práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia, i.e. článok 6 ods. 2 písm. c) GDPR.

1.6

V prípade, ak ste zamestnancom Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorému Spoločnosť aplikuje kontrolný
mechanizmus zamestnávateľa zavedený v súlade s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce Vaše osobné
údaje sú spracúvané na účely kontroly plnenia pracovných povinností, dodržiavania pracovnej disciplíny
a/alebo spätného preverovania dôležitých udalostí s vplyvom na možné porušenie Vašich pracovných
povinností a pracovnej disciplíny. Právnym základom pre toto spracúvanie je ochrana právom chránených
záujmov Spoločnosti, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.7

V prípade, ak ste zamestnancom Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané ešte aj na tieto účely:

▪

vedenia mzdového účtovníctva v súlade s osobitnými zákonmi - právnym základom je ustanovenie
článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov;

▪

poskytovanie osobných údajov príjemcom v postavení tretej strany za účelom ich spracovania
v dôsledku špecifických bezpečnostných opatrení prijatých treťou stranou pred umožnením vstupu
do špecificky chránených objektov (rafinérie, elektrárne) – právnym základom je ustanovenie
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

▪

vedenie internej komunikácie v rámci Spoločnosti - právnym základom je ustanovenie článku 6
ods. 1 písm. f) GDPR;

▪

spracúvanie osobných údajov v rámci aplikovania, evidencie a dokumentácie procesov v dôsledku
interných aktov riadenia prijatých na základe EN ISO 9001:2008 a 14001:2004 (interný systém
manažérstva) – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

▪

evidovania v zoznamoch osobitne privilegovaných zamestnancov oprávnených na vstup do
určených chránených priestorov mimo bežného pracovného času - právnym základom je
ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

▪

dokumentácie internej agendy riadenia a ukladania príkazov a úloh - právnym základom je
ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

▪

štatistické účely spočívajúce v použití Vašich osobných údajov na účely zostavovania interných
štatistických výstupov pre interné potreby Spoločnosti (napr. pracovné podklady, prehľady
mzdových nákladov za dané obdobie, podklady do výročnej správy, podklady pre
rokovanie orgánov Spoločnosti apod.) - právnym základom je ustanovenie článku 89 GDPR.

INÉ DOTKNUTÉ OSOBY:
1.8

V prípade, ak ste nám poskytli kontaktné údaje na vhodného uchádzača o zamestnanie na obsadenie
voľnej pracovnej pozície a vznikol Vám za stanovených podmienok nárok na vyplatenie odmeny, právnym
základom i účelom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu založeného
medzi Vašou osobou a našou Spoločnosťou podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

1.9

V prípade, ak ste dlžníkom Spoločnosti, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely mimosúdneho
vymáhania splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Spoločnosti
proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Spoločnosťou v rámci zmluvného
vzťahu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, i.e.
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.10

V prípade, ak ste fyzickou osobou akokoľvek (procesne, hmotnoprávne) zainteresovanou v právnej veci,
ktorá je vedená proti Spoločnosti alebo naopak je vedená Spoločnosťou proti Vám, Vaše osobné údaje sú
spracúvané na účely evidencie právnej agendy Spoločnosti pri vedení rôznych súdnych konaní,
exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva
Spoločnosti proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Spoločnosťou v rámci
zmluvného vzťahu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov
Spoločnosti, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.11

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera Spoločnosti, účelom
spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia a využívanie základných kontaktných údajov
a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí. Právnym základom
pre toto spracúvanie môže byť prevaha právom chránených záujmov Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1
písm. f) GDPR a jednak špecifické ustanovenie § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR.

1.12

V prípade, ak ste návštevníkom nášho areálu na Staviteľskej ulici č. 3 v Bratislave monitorovaného
kamerovým systémom, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana práv a právom
chránených záujmov Spoločnosti pri monitorovaní a evidencii vstupov do priestorov areálu
TERMOTECHNA a. s. na Staviteľskej ulici č. 3 v Bratislave, a to hlavne z dôvodov ochrany majetku
Spoločnosti a ďalších spoločností, ktoré majú od Spoločnosti v monitorovanom priestore prenajaté
výrobné a/alebo skladové priestory, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti

v monitorovanom priestore, prehľadu o pohybe a vstupoch spoľahlivo identifikovaných fyzických osôb do
nášho súkromného objektu. Právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov je
ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
1.13

V prípade, ak ste oprávneným používateľom, príp. pracovníkom dodávateľa IT podpory našich
informačných systémov alebo iných informačných aktív, účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú
bezpečnostné účely spočívajúce najmä v monitorovaní vykonávania spracovateľských operácii s osobnými
údajmi a spätnej analýze tzv. logovacích, príp. iných prevádzkových údajov. Právnym základom pre toto
spracúvanie osobných údajov je ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, i.e. článok 6 ods. 1
písm. f) GDPR.

1.14

V prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorej je od nás adresovaná alebo od ktorej nám bola doručená
dôležitá korešpondencia, Vaše osobné údaje sú spracúvané aj na účely evidencie registratúrneho
záznamu podľa § 16 ods. 2 v spojitosti s § 16 ods. 4 Zákona o archívoch a registratúrach. Právnym
základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f)
GDPR.

1.15

V prípade, ak ste osobou ubytovanou v našej ubytovni „Žabí majer“, účelom spracúvania Vašich osobných
údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy o ubytovaní a plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladá
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky (evidencia v knihe ubytovaných, ohlasovanie ubytovaných cudzincov na MV SR). V rámci tohto
účelu spracúvania osobných údajov môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov pri kontrole
odvádzania miestnej dane za ubytovanie zo strany príslušného orgánu územnej samosprávy. Právnym
základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je kombinácia právnych základov podľa článkov 6 ods.
1 písm. b) a písm. c) GDPR.

1.16

V prípade, ak ste akcionárom Spoločnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia
zoznamu akcionárov v súvislosti s emisiou listinných akcií na meno v rozsahu titul, meno, priezvisko,
adresa trvalého a prechodného pobytu, rodné číslo, menovitá hodnota akcie, kód (názov) zdravotnej
poisťovne, výška vyplatených dividend, preddavky na poistné na účely plnenia povinností podľa
osobitných zákonov (napr. výplaty dividend, daňové kontroly). Právnym základom pre spracúvanie Vašich
osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) a písm. f) GDPR.

1.17

V prípade, ak ste oznamovateľom protispoločenskej činnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov
je splnenia našich povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnym základom
je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

1.18

V prípade, ak ste žiadateľom o sponzoring, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie
Vašej žiadosti o sponzorstvo a právnym základom je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade, ak ste dotknutou osobou, s ktorou sme sa rozhodli uzatvoriť
zmluvu o poskytovaní sponzorstva, právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok
6 ods. 1 písm. b) GDPR.

DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.19

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na daný účel spracúvania s ohľadom na princíp minimalizácie
doby uchovávania osobných údajov, čo možno najkratšie ako je to len možné a zároveň potrebné na
realizovanie nevyhnutných spracovateľských operácii na dosahovanie účelu spracúvania Vašich osobných
údajov, pričom v našej retenčnej politike citlivo zohľadňujeme aj vymedzenie určitej ochrannej doby,
počas ktorej môžeme v určitých prípadoch uchovávať Vaše osobné údaje aj po skončení účelu
spracúvania Vašich osobných údajov. Radi by sme Vás tiež informovali, že Vaše osobné údaje
nevymažeme vždy ihneď po skončení pôvodného účelu ani v takých prípadoch, keď ich potrebujeme
spracúvať ešte na iný legitímny účel alebo účely.

1.20

Rozhodným okamihom pre skončenie účelu spracúvania je vznik relevantnej právnej skutočnosti, ktorým
môže byť uplynutie zákonnej lehoty, uplynutie úložnej lehoty pre registratúrny záznam obsahujúci Vaše
osobné údaje, skončenie zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou, či odvolanie Vášho súhlasu so

spracúvaním osobných údajov alebo podanie námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účely
priameho marketingu alebo spracúvania založeného na právom chránených záujmoch Spoločnosti.
1.21

V prípade záujmu o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov prosím kontaktujte
zodpovednú osobu, ktorej kontaktné údaje sú zverejnené v bode 1.3 tohto dokumentu.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, KTORÝM MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
1.22

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci Spoločnosti a obchodní partneri, ktorí majú
postavenie klientov alebo dodávateľov Spoločnosti.

1.23

V prípade zamestnancov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb
Spoločnosť zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov vytvorením efektívneho
interného systému ochrany osobných údajov a udelením osobitných pokynov v súlade s článkom 29
GDPR.

1.24

V prípade dodávateľov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb
Spoločnosť zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb
uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. Spoločnosť využíva pri spracúvaní osobných
údajov sprostredkovateľov iba pri personálno-mzdových účeloch spracúvania osobných údajov.

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
1.25

Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné
alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám. Vaše osobné
údaje môžu byť poskytované výlučne tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú poštoví doručovatelia,
advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči
Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Spoločnosti splatné peňažné záväzky a nebudete
pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

1.26

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich
zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície apod.), ktoré však
nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

1.27

V prípade, ak s nami komunikujete prostredníctvom profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach,
môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete, na ktoré
nemáme žiadny vplyv.

INÉ PODSTATNÉ PODMIENKY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.28

Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by
nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov – garantujeme Vám spracúvanie
osobných údajov výlučne na území Európskej únie.

1.29

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom),
ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa náš vyškolený a poučený zamestnanec. Naša Spoločnosť nevykonáva
s Vašimi osobnými údajmi tzv. profilovanie v zmysle GDPR a ani neprijíma žiadne rozhodnutia s právnym
účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené na plne
automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

1.30

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky
Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po
vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Spoločnosťou s ohľadom na princíp minimalizácie
uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR.

1.31

V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím
kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

1.32

V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy
nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku
6 ods. 1 písm. f) nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti
tohto dokumentu.

1.33

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý
spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. V prípade pochybností o tom ako postupovať pri odvolaní Vášho
súhlasu so spracúvaním osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov
uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

1.34

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej
povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže
to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej
súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných
údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie
osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom
podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia.

1.35

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie
zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k zmareniu možnosti
vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s našou Spoločnosťou.

1.36

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny
účel vymedzený našou Spoločnosťou. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne
získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytnemu potrebnú
súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch
smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným
spôsobom zlikvidujeme.

1.37

V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás
kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu.

1.38

Spoločnosť pri využívaní webového sídla www.termotechna.sk nevyužíva žiadne zásuvné moduly (plug in)
tretích strán, ani nástroje webovej analytiky a ani žiadne súbory typu cookies.

1.39

Spoločnosť tiež nevyužíva žiadne sociálne siete ako prostriedok spracúvania Vašich osobných údajov.

INFORMÁCIE A POUČENIA O VAŠICH PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
1.40

Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usiluje o ich silné zabezpečenie
prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako
aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Váše práva dotknutej osoby podľa GDPR
prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo,
o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete
posielať na adresu sídla Spoločnosti: TERMOTECHNA a. s., Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, Slovenská
republika. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete
kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 a 1.3 tohto dokumentu.

1.41

S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť
efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako
Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16
GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo
na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21
GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich

osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od
Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).
1.42

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke
(www.dataprotection.gov.sk).

1.43

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej
a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás
upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej
totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom
s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

1.44

V prípade, ak naša Spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej
osoby bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

1.45

Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v bode 1.25 tohto dokumentu je možné si vopred
dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti
prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.

1.46 Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne
a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca
od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej
osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby
nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu
(www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

