


spľacít\/atlínl ĺlsobný'clr úĺlajov spľacovatel'ská opcľáoia alcbo sťrboľ spľacovatcl'ských

opcl'ácií s osobnýtrri údajlrii alebo So sťrboľrrri osobtlýclr úcĺajov, najnrä získavanic.
'/.L|Ĺnan1ena\/Ĺtllic, usppľac1ťtvatrie ' štľuktťtľovanie, uclrovávanie, Zmel1a. vyhI'acl1tvattic,

pľchliaclarlie, ,vyuŽívanic. poskytovalrie pľel1osol'Il' šíľctrínr alebo inýnr spÔsobotn,

pľcskupovatlie alcbo koĺrl|li'lrovatlie, obtrredzenie, vylrrazanie, bez oirl'aĺju lla to, či SĹl

vy'lĺotliiva autotnatizovanými pľostľieclkarrri alebo neautotrratizovanýtrri pľostľiedkarlri,

súltInsonr dotknutcj 9sob;' akýkol'vek váŽny a sloboclne darrý, korrkľétny, inĺbľnlclvaný a
jcc1troznačný pľejav vôle ',dotkrlutcj osoby vo ĺbľlrre vylrlásenia ale bo jedrroztračnélro

1lotvrcĺzr-rjĹrccho ťrkorru, ktoľýtn dotknutá osoba vyjadľurje sťlhlas so spľacťtvarrím svĺtjiclr

ĺlsĺllltlýcll ťrclĺrj ov

ilrĺilľnlačnýnr systénront akýkol'vek uspoľiadaný súboľ osobrrýclr ťrdajov. ktoľé sťr pľístr'rplrc

pocll'a Lrľčcrlých kľitéľiŕ, bez.ohl'adu lta to, či ide o systéľrr ccnlľalizovatrý, dccctrtľalizovarlý

alcbo clistľibtrovaný'rra ĺ'trrrkčporrr základe alebo geogľaĺlckotlr záklaclc,

biolrrctľiclrýnri údajnri osobné údaje' ktoľé sú výsledkonl osobitrrého tcchIlickéhĺl

spľacťtvania osobnýclr údajov týkajúcich sa fyzických clraľaktcľistických zlrakov lyzickcj
osĺlby, 1yziologickýclr olraľakteľistických ztrakov lyzickcj osoby alcbo bclraviol'iilnych
cllaľalĺteľistickýclr ztrakov ĺyzickej osoby a ktoľe urrroŽňtrjĹr jedinečnťr identilrkácitr alebĺl

potvľclz-rriťr jcclirrcčlrťr iclentilikáciu tejto Íyzickej osoby, alĺo najrrrä vyobľazetlic tvĺtľc alcbĺl
claktylosl<opi cke Ĺrclaj e,'

ĺlllntcdzcltíltr spľacúr1ania osĺllrných útlajov ozlračelric uchovitvatrýclr osobnýclr Ĺrcla.jov s

cicl'oln obtrreclzit' iclr spľacúvanie v budúcnosti,

pľĺlĺilĺlvallínr akákol'vek foľma automatizovatrého spľacťrvania osobrrých ťrciajov

spočívajťrcelro v pouŽití osobných údajov na vyhodrrotetric rrľčitých osobnýclr zlrakov alebo

chaľaktcľistík týkajúcich sa |yzickej osoby, najnlä na analýzu alebo pľeclvíclarrie znakov alebo

chaľakteľislík dotklrtrtej,osoby súvisiaciclr s jej výkontlost'ou v pľáci, rrrajetkovýnri potrrenrri,

zclľar'íllr. osoblrýnri pľe1eľetrcianri, záujlrranri' spol'alr1ivost'ou, spľávatrím' polohoLr alebo

irohyboilr.

1lscttdonyltlizĺĺciĺlu spľacťrvarrie osobných údajov spôsobotn, Že ícll rrie jc nroŽtlé pl'iľaclit'lĺu
konkľétncj clotkrrutej osobe bez potlžltia dodatočnýclr infbľtrrácií, ak sa takéto clo<]atočllé

inĺoľnlircie uchovávajú oddelene a vzt'alrujú Sa na ne teclrnicke a oľganizačné opatľcrria nĺl

zabczpcčenie toho, aby' osobne ťrdaje nebolo nroŽtré pľiradit' iclentiĺlkovancj ĺyzicke.j osobc

alcbo idcntiľlkovatel'ne.i 1yziokej osobe'

šiĺi'ovanínr tľansfbľnrácia osobrrýclr údajov spôsoboln, ktoľýrrr opätovrré spľacťrvarlic jc
nrĺlŽtló lclr po zadaní zvoletrélro paľanretra, ako je kl'ťrč alebo lreslo,

ĺlnlinc itlcnti1ikĺĺtoľom iderrtifikátĺlľ poskyttrutý aplikirciou, lrástľojotrr alebo pľotokolom,

na.jnrži ll) ĺrclľesa, cookies, pľihlasovacie údaje do orrlirre sluŽicb. ľádiofi'ekvcrrčrlá iclcntiĺlkárcia,

ktoľe trrôŽr-t zalreclrávat' stopy, ktoľé sa rrajrrrä v korribinácii s jedirrcčrrýrrri iclcrrti1lkzĺoľlrri
alebo irrýnri irrfoľrrrácianri rrrôŽu použit' na vytvoľenie pľofilu dotknutej osoby a na jcj

icJcrrtifikáciu,

poľušcnínr ĺlchľany osobnýclr úda.jov poľušenie bezpečlrosti, ktoľe vedie k náhocĺlrétrru

alcbo rrezákolrnélnu zničeniu, stľate, Zmene alebo k neopľávnenemu poskyttrtrtiu pľcrráŠaných,



uolror,á vanýclr osobrrýclr ťtdajov alebo inak spľacťtvarrých osobných Ĺrclzrjov alebo k

l-tcopľíil,nenetrru pľístltptl k nim,

pr(jcnrcom každý, komu sa osobné ťrclaje poskytrrú bez ohl'adtt na to, čije tľet'otl stľanou; ztt
pľíjenlcu Sa nepovaŽujc oľgán veľejnej moci' ktoľý spľacúva osobne ťldaje na záI<lacle

osobitrlého pľedpisu alebo medzináľodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ľepublika viazana, v
sťllac1c s pľavidlarni oclrľany osobných ťrdajov vzt'ahujúcimi sa na daný Ĺlčel spľacťrvania
osobIlýclrťldajov,

tľct'ou stľanou kaŽdý, kto nie je dotknutott osobou, pľevádzkovatel'o spľostľedkovatel'alebo
inou $,zickou osobou, ktoľá rra základe poveľenia pľevádzkovatel'a alebo spľostľedkovatel'A
spľac ťtva osobné ťlcla_i e,

2. MAPOVANIE OSOI}NÝCH UDAJOV

NaŠa spoločnost' sa v totnto kľoku rozhodla definovat', aké osobné irclaje spľacťlva, aby bola
sclropľlit zanalyzovat' spľacťtvanie osobných ťrcĺa|ov a zabezpeďit' sťrlad s GDPR.

JecJnĺltlivé kategoľie osobných ťldajov si zadeĺŤntrjeme ako jednqftivé inĺ'oľrrračnó systinly.

a) IS Z,ákazníci ''i' ''' ]

" ':: "i

lllon()' 1'lľiczvisko, titul' ulica a číslo, PSČ, mesto, emai1, telefórrny kontakt, názĺ>v spĺlločnosti.
lc]O, tlĺĹ:. IČ DPFI, dátunr naľoclenia' ľodne číslo.

ťrčel spľitcovania: vystavenie daňor,ého dokladu'
a pľeclzrnlllvné vzt'ahy, ľek1amácie

zákazníkom, ztrrlttvé

3. ZASADY SPRACUVANTA OSOBNYCH UDAJOV (CLANOK s
(; r)PI{)

Naša spoločnost' bude doclrŽiavat' nasleclovné zásady spľacťtvania osobných ťrcĺajov

3.1. Zĺtl<onnost', spravocltivost'a tľanspaľentnost'(čIánok 5 ods.l písm. a) GDI'I{)

Osobnó úĺ1aje budťr spľaoťrvané zákonnýnr spôsobonr, spravodlivo a tľansparcntne vo vzt'ahul

k clotknutej osobc (,'zákonnost', spravocllivost'a tľanspaľentnoŠ't'i'); '

3.ĺ.1. ZáI<onnost' spľacúvĺtnia (článok 6 GDPI{) ';

Naša s1loločnost' sa zaviazala spľaoťtvat' úclaje len zákonnýrn spôsobom tak, aby neclošlo l<

porttŠcrlitt základných pľáv dotknutej osoby'

Spľacúvanie osobných ťrdajov našou spoločnost'ou bude zák6n^le .a'Io 'zabezpečenínl, Že sa
vykonáva nazák|ade aspoti jedného ztýchto pľávnych záklacloi,:

a) spracťlvanie osobných údajov je nevyhnutné podl'a osobitného pľeclpistr alcbo
rlleclzináľodnej zrrrltrvy, ktoľot-t je Slovenská ľepublikavtazaná ($ l3 ods. 1 písnreno c
ZoooĺJ)



l)ľárvtly z!,ĺklac|pľe jednoťlive,irrĺbľtnačné systénry (IS) sťr nasiedovné

''.
a) IS zákazrríci

l)ľitvľry základ'- čľáricjki6,lods. l. písmeno c) GDPR - spľacúvanic osobných úclajov (trteno,

pľiezvisko, titul, trlica a číslo, PSČ, mesto) je nevylrnutné podl'a osobitlreho pľecipisu alebo

tlrccjzináľodrrej zrrrluvý; ktoĺ'ou je Slovenská ľepublika viazaná. PľeclovŠetkýnr podl'a zákona

č.22212004 Z' z. o dani z pfidanej hodnoty

3.2. Zásaĺ]ttobnreĺlzcnia ĺčctu (článok 5 ods.1 písnr. b) GDPI{)

Naša spoločnost' bude 2ískavat' osobtre údaje lerr na konkľétne uľčené, výslovne uvedcné a

lcgitírnne účely a nesmťt sa d'alej spľacúvat' spôsobom, ktoľý nie je zlučitel'rrý s týmito

ťrčclrni. Na$a spoločnost"'irlfoľnruje dotknutú osobu o ťrčele spľacúvania osobnýclr ťrdajov pľed

ich spracťrvalrínr.

V časti nrapovanic t-lso$lýolt údajov stlre si starrovili účely spľacovania jcdnotlivých IS

a osobtré úcĺEe,bud'enle spľpcúvat' len na ťrčely uvedetlé v tejto časti.

3.3. Zálsadaminimalizácic ĺlsĺlbných úclajov (člírnok 5 ods.1 písnr. c) GDl'l{)

Naša spoločnost' bude $pľaoťtvat' osobné údaje tak, aby toto spľacúvatrie pľimcľanc,

ľelevanttle a obmedzetré na nevyhnutný ľozsalr daný účelom' na ktoľý sa spľacúvajťr.

S ciel'onr zabezpečiť mínirrralizáciu osobnýclr údajov Sa naša spoločnost' ľozhodla

zarla|yzovat', či sú spľacuvávané údaje pľimeľané, relevantné a obmedzené na ľozsah, ktoľý jc
ncvy|rlrutný vzhl'adom na 1čelľ, rra ktoľé sa spľacúvajťr.

Analyzujú sa nasledov11g .kategóľie, konkľétne dľuhy osobnýclr údajov sú uvedetlé v časti

..tlra1lĺlr'alric osobných,ť1claj oyi'.

a) IS ZákaznÍci i- 
: ĺ

Všetky spľacuvávané údaj'e sú nevyhnutrré. Sú spľacuvávané na účely vystavenia ĺlariového

doklaclu, kontaktu so zákazníkonr a plnenia zrnluvy.

3.4. Z:,ts'acla spľávnosti (člírnok 5 ods.1 písn. d) GDPI{)

Naša spoiĺlčtrost' bude spľacúvat' osobné údaje tak, aby boli spľávne a pocll'a potľcby

aktualizovarré; a pľijnre pľimeľané a účilrne opatľenia na zabczpečenie toho, aby sa osobr-ró

ťrda.jc. ktoľó sťr nespľávire ž hl'adiska účelov, na ktoľé sa spľacÚrvajú,bez zbytočlréIrcl ocikladr-r

vyn'la'talri alcbo opľavili. .'' 
'

Na zabcz-pečerrie zásaďy Špmvnosti nrá naša spoločtrost' v písomnonr súhlase so spracovaním

o s o b n ý c lr ťr cl aj ov n as l e d o vriú fo ľrrr ul ác i u :



.,I)otknutá osoba je povinná poskytrrút' pľavdivé a aktr-rálne osobné ťtdaje. V pľípade Zn]eny

osot;llýoh ťlĺlajor' jc clotkrlutá osoba povinná Zmentl bczoclklaclne oználnlit'
pľor,ĺic1 zkovatel'oV i . "

3.5. Zásac]a minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPI{)

osobnó ťrdaje bucle naša spoločnost' uchovát' vo foľme, ktor:á umoŽňuje iclentiĺlkáciul
clotknutej osoby najneskôľ dovtedy, kým je to potľebné na účel, na ktoľý sa osobné Údaje
spľacťrvajťl

3,6. Zásacla intcgľity a dôvcrnosti (článok 5 ods.l písm. Í) GDPR)

Osobnc ťldajc buciťl v našej spoločnosti spľacúvané spôsobom. ktoľý zaľrtčttjc pľitrrcl'aIlťt

bczpcčnost' osobných údajov vľátane ochľany pľed neoprávnellýrn spracúr,aníllr osobných
údajov. rrezál<onnýlrr spľacťtvaním osobných ťldajov, náhodnort stľatou osobllých ťtclĺtjor,,

výmazĺlnr osobných ťrclajov alebo poškodením osobných 'ťrdajov a to pľostľedníctvonl
pľinlcľaných technickýclr alebo oľganizačných opatľení. '

3.6.1. osobnó údajc uložcnó v clcl<tľoniclĺci podobc

NaŠa spoločnost'pottŽír,a antivíľus a Íjľewall od spoločnosti Ešôt.'

lx tllcsačnc zálohtljem elektr'onické clokunrenty na extenrý clisk''i . ' : l

. r',.1: :.: :

Osobnc údaje sú uloŽene na mojom počítači a tento počítač je chľánený heslonr

3,6.2. Osobnó úcIaie uložcnó v papicľovcj (vytlačcncj) poĺl9bP'l , l

Ilyzické dokumenty sťr uloŽené v obaloch a v šanónoch, čím je zabezpečená oclrľana pľed

poŠkĺlclcnínl.

Šanĺiľl1' s ĺyzicl<ýnli dokurnentmi sú uloŽené: i l '

. skľinl<c

fak jc 'labezpečené' Že sa k týmto ĺJokulnentonr clostanťt lerr opľávnené osoby

3,7, Zátsaĺla zoclpovcdnosti (článol< 5 ocls. 2 GDPR) , i,

Naša spoločtrost' je zoclpovedná za doclľŽiavanie základnycl'l .zásad spracťtvarria osobrlých
ťrclajor'. za sĹllacl spľacťlvania osobných údajov so zásadami sprdcĺrvania osobllýclr úclajov a jc
povillnát tcnto sťllacl so zásadami spľacúvania osobnýclt údaj'ov na poŽiadanic Úľacltr

pl'ctlkťtzat''



4 PODMIF],NKY' PoSKYTNUTIA SUIILASU So SPlrACUvĺĺtĺĺĺvt
Ý,

oSoIINYCII UI)A.IOV (CLANOK 7 GDPn)

S1lcllĺlčlrost' zabe'zpečí,spllreĺlie nasleĺ1ovných podlrricrrok pľi vyjacĺľelrí sťrlrlasu clotktrLrtolt

ĺlsĺlbolt

a) sťrhlas so spľacťtvatlítn osobrrých ťrdajov trrusí byt' vyjaill'erlý sloboclnc. 1ĺotlkľéttrc,

i tl ĺ oľtlr ovatlc a .i cclnoznĺ{rrýnr pľej avo rlr vôle,

b) Žiaclost'o vyjaclľctric sťrhlasu trrusí byt'pľedloŽcrr1r tak, aby bola jasrlc oĺllíši[cl'nĺr ĺlcl

týchtĺl inýcil skrttočllosti, v zroztltlritcl'rrc.j a l'ahko ciĺlstu1-lnc'j ĺtlľtlc a ĺilľtlrltlĺlr'atl1t

jasnc a jcclnoducho.

c) dotkrrutá osoba rrrá pr'ávo kedykol'vek odvolat' svoj súhlas. Odvo1arric súhlasu l-lctll1t

vplyv lra zitkotrtlost' spľacúrrania vyclrádzajĹrceho zo súlrlasu pľed jclro oclr,ĺllanítl-l.

I)ľeĺ1 poslĺytnutínr sťrhlasu nrusí byt' dotktrtrtár osoba o tejto sktrtočnosti ilrĺbľtllovarrát.

Oclvolalric sťrhlastl lnusí byt'take jcdnoduciré ako jelro poskyttrutie.

5 Pot)MlI'NKY UPLATNITBĽNE I\A SUI{LAS
SIJVISLO.STI . SO SLUZBAMT INFOIIMACNI,.I
(cL,,\NOK 8 GDlrll)

SPIrACUVANlB oSoBITI\ÝCH KATIIGoluĺ
UI)AJOV 1ČlÁxĺlK 9 (;DPI{)

ulnŤ'ĺŤ'ĺr V
St,OLOČNOS1'l

OSOI}NYCH

r\l< sa urplatťluje čIárrok 6 ods. 1 písnr. a), v sťrvislosti s potrukou sirrŽicb irrlilľnlačnc.j

spoločriosti adľesovatrou pľianro clict'at'u je spľaoúvarrie osobľlýclr ťrclajov cĺiet'at'a zĺikĺltlnc, lctt

ak trl1i clict'a aspori 16 ľokov, Ak má diet'a nretrej neŽ 16 ľokov. takéto spľacúvalric jc zirkorlrrc

iba za poclnricnky a' v ľozsaltu, v akom takýto súlrlas vyjaclľil alebo schvĺrlil nositel'

l'ĺ;cličĺlr'ských pľilv a povinností'

NaŠa spoločtlost' vynaľoŽí pľitrrcľané úsilie, aby si v takýchto pľípaĺlooh ovcľi1zt, Žc llĺlsitcl'

ľocličĺlvsltýclr pľitv a povilrností vyjadľi1 súlrlas alcbo 1ro sclrvťrlil, pľičoll-r zolrl'aclttí clĺlstuptlťt

tcchnologiLl.

6

l,ocli'a (jt)l)I{ sa zakazr.tjc spľacťlvatrie osobrrýclr ťrc1ajov, ktoľé ocllral'trjú rasový alcbtl ctnický

1lôvocl. politické nazoty, nirbožer'rské alcbo 1llozo1lcké pľesveclčellic alcLlo člctlstr'ĺl V
oclboI'ových oľgarrizáciácIl, a spľacúvallie genetických Ĺrclajov, bionrctľickýclr Ĺrclzijov na

irrclivicltrirlnLr identiijkáciu tyzickej osoby, údajov týkajúcich Sa zdtavia alcbo údajov

t)'kĺrjúcich sa sexuithrello Života alebo sexuálrrej oľierrtácic lyzicke.j osoby.

'l'ctlto zĺĺkttz' sa však rreuplatrltrje, ak platí rriektoľá zpoc1lllienok člárrkrr 9 ods. 2 ()ĺ)l)t{ písnt.

a) .i)

Najčastc.jšic jcĺiell z btlclĺlv a) alcbo b) článku 9 ods.2 Gt)l'I{:



a) clotl<lltr1á osoba v1,jacĺľila výslovrrý sťrl'rlas so spľacĹtvarrírn týolrto osoblrých úclajĺlr'na
jcclcn alcbo viaccľo rtľčenýclr ťtčelov, s výrlimkou pľípaclov. kcc1' sa v pľár,c Unic alcbo r'

pľtir'c členskóho štátu stanovtlie, že zákaz r:vederlý v oclsekit 1 lleIrrÔže clotkrrtrtĺi ĺlstlba
zľLtŠit';

b) s1lt'acťlvanie .ic ncvyhtrutné na ťrče1y plnenia povinrrostí a výkonr'r osobiĺnýclr pt'ár,

pl'cvticlzl<ovatel'a alebĺl dotl<nutcj osoby v oblasti pľacol,ného pľáva a pľár,a sociĺilllclrĺl
zallczpcčcnia a sociálncj ochľally

7. I'RAVA DOTKNUTEJ OSOlly (KAI'ITOLA 3 GDptr)

I)ľitt'a clĺltkIlutcj osoby sťt tlpľavcné l<apitolotr 3 GDPI{ a naša spoločnost' stl z'avLi'z.trjc ich
c]ocll'Žiavat''

Idc na1;r'íklircl o nasleclovnó pľáva:

7,1. Inĺ'ĺlľnr:ĺcic, l<toľó sn nla.jú poslĺytovat' pľi zísl<avanĺ osĺtbných úcla.jĺll, ĺlĺl
clotl<nutcj osoby (člĺrnol< 13 GDPIr)

NaŠa spĺlltlčtlost' poskytlre clotl<ntrte.j osobe pľi spľacťtvatlí losoblrých ťtcĺitjor. naslcclĺlvtl('
ilrĺilr'llllrcic: \ '''

a) ťlclaje o našcj spoločnosti
b) lĺontaktrré údaje prípadnej zoclpovednej osoby;
c) Ĺrče ly spľacťtvarria

d) pt'áivny základ spľacúr'anizt
c) alĺ sa spľacťtvanic zaklacĺá rra člálll<Lr 6 ods. 1 písm. ĺ) GDPR, opľĺtvllené ztiLljrll1,, ktĺlľó

slccirrjc 1-lľcvĺiclzI<ol,atcl' alcbo tt'ctiĺt stl'atla ;

1) pľíjcllrcovia alebĺl l<ategóľie pľíjenlcov osobných ťrdajov, ak cxistujú;
g) r, ľclcrzatttt-'torrr pľípac1c inĺbľmircia {) tol-t-l, Že naša spoločnost'zalnýšl'a pt'ctlicsl'tlsĺlllllÓ

úcla'jc clo tľctcj kľajiIry alebo llrecizináľoclnej organizác,ii
h) cloba uclror'zir'ania osobnýoh ťrdajov alebo, ak to nie jeĺlroŽné. kľitÓľiir rra jc.j rrľčcllic:
i) cxistencia pľáva požadovat' od pľevádzkovatel'a pľístLrp k osobnýrrr ťrdajorĺ týl<aiúcim

sa clotkrrr"rtcj osoby a pľáva rla ich opľaVLl alebo vylnazanie alcbo obtrlccizettic
spľacťrvania, alebo pľáva nanrietat' pľoti spracúvanitl,. ako 'aj pľáva tta pľelrosIrost'

ťlclir.jol': ] 
:

j) alĺ jc spľacĹtvaIlie ztlloŽene rra člárrkrr 6 ods. l písm' a) alebo na článkLr 9 oĺls' 2 písrll.
a) GDPR' existerrcia pľáva keclykol'vek svoj sťtlrlas odvolat' bez tolro, ab1, 1n 

'-'''',',,v1llyv l1a zitkonnost' spľacťlvania založeneho na sťrhlasc ttclclcllotll pľccl .jch<l

oclvolanítll; ]:

l() pľár,o poclat' St'aŽnost'clozoľnénru oľgánu; 
:

l) inĺbľrnácia o toln. či je poskytovalrie osobnýcll údajov zákonllott alcbo zt'lllltvtlou
poŽiadavl<ĺll-t, alebo požiaclavkotr, ktoľá je potľebná na ttzavľetie znrluvy, čijc dotknLltĺi
osoba povintrit poskýnťlt' osobné ťrdaje, ako aj moŽné náslcclky llcposk1l{11111ix

tal<ýchto ťrclajov;

nl) existerrcia attttlnlatizovaného ľozhodoval-ria vľátane p1'olilovania ttvccletlólrĺl r' člĺilllĺlt
22 ocls. 1 a 4 GI)PI{ a aspori v týclrto pľípadooh Znrys;[1''''1n.1 irlĺbľIlrĺrcic ĺl pottŽitĺltll



l)oStllpc, ako .rj výzlralrlc a pľcdpokladanýclr dôsledkooh takchoto spľacťtr'alria pľc

clĺltI<trutĹt osobu.

7 ,2, lnĺilľrnŕrcic, litoľó ::sa nrajú poskytnút', ĺtl< osobnó úda.jc ncboli zíslĺarré od

tlĺltlĺlrutc.i ĺlsĺlby (čiánĺlk l4 (;I)l'l{)

Naša s1loločtrost'posky_tné'dotkntrtcj osobe' ak tieto osobtré Ĺrdajc ncboli získarrc oci ncj,

r,šctky irlloľnrácic'ttl,ccĺeĺlé v,bode 7.1 tejto oľgatlizačnei strrcľnice aLiež' z akóilo zdro.ia

pochirclza.|ú osobne úclzije;,' pľípac1ne infoľr'nácie ĺl tottt' či ťrclajc pr>cllĹld'zqĹĺ ĺ. r'cľcjlrc

pI'ísttrprrých zclľojov. 
' ],'] : ].

'l'icto irlĺbr'rlrircie 1loskytne traŠa s1roločllost'clotknLrtcj osobc v pľiIrrcľallc.j lchotc pĺl zísliarlí

tlsĺlbliých ťrclĺrjov. rlajrrcslĺôľ r,šak do jeclrrcho tllesiacat, pľičorrr zo1rl'aclní korrkľÓtrlc ĺlkolllosti,

za ktoľý'cIr sa osobtré úcĺqje spľacťrvajťr uvedelró r, článktr l4 ocls. 3 GDPI{

NaŠa spoločliost' ncposlĺytt-lc clotknutej osobe ticto inĺbľlrrárcic '',' pľípacloclr ur'cc1cllých

v člilnku l4 ocls. 5 GDPI{, rrajrrrä ak:

a) dotkrlutár osoba itná už clane in1bľnrácie

b) sa poskytovarric'takýcllto irr1bľmáoií ukáŽe ako netnoŽne alcbo by si vyŽaclovalo

nc1lľilncľané ťrsilie

c) sa získanic alcbo' poskytnutie výslovne stanovujc v pľávc [Jrric alcbo v pľávc

člôrlsl<clro štiitĹr; i<tbľelrru pľcvádzkovatel'pocllicha, a v ktoľotrr sa statrovujťr 1lľinrcľané
opatľclria na ocht,anu opľávnerrýclr záurjrlrov c1otklrutcj osoby

Cl) Pt'ávo dotkllrrtej óso'bY 
,na 

pľístup k údajorn (článok i 5 GDPI{)

I)otkntrtá osoba nrá pľál,o.;získat'od pľevádzkovatel'a potvľclenic o toln, či sa spľacťrvajú

osobllé ťrdaje, ktoľe sa jej týkajú, a ak totrru tak je, lrrá pľitvo získat'pľístLrp k týrlrto ĺlsolrtrýtrr

ťril ĺrj ĺlrlr

7,3. l)ľĺ|tvo na opl'avu (článolĺ 16 Gl)Pt{)

I)ĺltktllrtťt ĺlsoba trrit pľávo nĹt to, aby pľevádzkovatcl' bcz zbyI<>čného oclklaclLr ĺlpl'avil

trcs1lrar,'t-lc osolrtre Ĺrcla.ie, ktoľé sa jei týka.iú. So zľetel'otrr rla ťrčcly s1rľacúvatnia llrá clotktrlrtir

ĺlsoba pľilvo tra cloplnelrie ncťrphtých osoblrých úcĺĺrjov' a to aj pľostľccltríctvotlr 1losk)'tIlrttia

ĺ1o 1rl tl l< oveho vylrlirscni a.

7.4, l)ľĺĺvo na vymazÍrnic (prĺivo ,,na zabudnutic", článolĺ 17 GDPI{)

I)otkrlutir osoba rrrá tieŽ pľávo dosialrtrut' u pľcváclzkovatel'a bcz zbytočnélro oclklaclLr

r,1,ntazanic osobrrých úclĺtjor,, ktoľc sa jcj týkajú, a pľeváclzkovzitcl' je povinný bcz zb)'točrlóho

ocll<lacltr t'ylltazat'osobné ťrdaje' ak jc splncný rriektoľý ztýchto dôvodov:

a) osobtró údaje uŽ nie sťr potľebné na účely, na i(toľé sa získavali alcbo irlak spľacúr'ali;

b) clotkrrtrtá osoba odvol1r súlrlas, rra základe ktoľélro sa spľacťtvanie vykollár,a, podl'a

článku 6 ods. 1 píslrr. a) alebo článku 9 ocls. 2 písrrr' a), a ak treexistr-rjc itlý 1lľťrvrrv

z1rkla<ĺ pľe spľacúvatric;



d)

c)

c) dĺltl<rrutit osolra tratnieta voči spľacúvanitt pocll'a č1ánkrr 21 ocls. 1 a trcpľcvaŽtriĹr ŽiaclIlc
ĺl1lľitr'trcné clôvocly na spľacťlvallie alebo clotknutá osoba naľlrieta voči sirľacúr,atlil.t

1lĺlc1l'a člirrlktr 21 ocls' 2l
ĺlsĺltltré ťrc1aje sa spľacťrvali ncziikonne;
osĺlbné ťlclajc Irrttsia $1lt'rlyľl-lttzarré, aby sa splrrila zákotrnťt pot,innost'podl'a pľĺiva [inic
a l ebo pľáva č l ensl<eho štátu, l<loľér'lru pľeváclzkovatel' pocl l i ella ;

osĺlbtlé ťrclaje sa získavali v sťtvislosti s ponul<otr sluŽieb irrĺbľnračrrej spoločnosti 1lodl'a
člirrlkLr ĺ] ocls. 1 .

7.5. I)l'iĺĺ'o na olrmcĺlzcnic spľacťlĺ,ania (článol< tĺl GDl'Il)

l)ĺltl<lltrtĺi ĺlsĺlba trr1t pľár'o na t()' aby pľcvirdzkovatcl'obrrrecizi1 spľacťivanic. pol<ial"iclc o.jcclcn
l ti'cllt() 1;ľí1ladtlt,:

a) clotkrrtrtá osoba lrapaclne spľávtrost'osobnýclr ťldajov, a to počas obclĺlbia urnoŽňujťrccho
pľevárclzkovatel'ovi oveľit' spľávnost' osobných údajov;

b) spľacťlvanio je pľotizákĺlntró a cĺotkrrtltá osoba natnicta pr'oti vymazanitt osobllých
údirjor' a Žiacĺa nanriesto tolro obnreclzenie iclr potržitia;

c) pr'cr'Ĺtclzkol,atel'tlž lrepotľebuje osobne ťldaje na ťrčely spľacĺlvania, ale potľebrrje ích
clĺltI<ntttit osolra na pľcttkázalrie , uplatňovanie alebo oblraj12vĺrni'e pľávnycll náľokĺlv;

Ĺl) cltltlĺntttii osĺlba tlaInictĺtla voči s}-lľztcťtvanilt podl'a článku 21' oc1s. 1, a to až clĺl ovct'cIria.
či ĺl1rl'itvnené clôl,oc]y na StľĹlllc pľeváclzkovzltcl'tl pľcvažujťi nat1 opľávilclrýllli clôr'ĺlclllli
tltltlĺllrttcj osoby'

()znanlovacia pĺlvinnost'v st''tvislosti s opľavou alcbo vymazaním osobných Úcla.jov ĺtlclbĺl

ĺllrnrcĺlzcllĺm spľacĺlvania (článol< l 9 Gl)PR)

I)l'cvticlzl<or,'atel' oztlzitrli kaŽclónrlt pľíjenlcovi, ktoľému boli osobne ťldaje posk1,tntttc, l<aŽclťr

opI'a\'tl alcbo vyrlrazalric osobných ťrclajov alebo obmeclzenie s1rľacťtvallia Ltsl<lttočtlcllcl 1locll'a
čltirlkil 1ó. člitrlktr 17 ocJs. l a člirrlktl 1[l, pokial'sa to nettl<irŽe ako l-tcnroŽnó alcbtl si to

ng1,yŽacltljc nepľinlcľatló úsilie. Pľer,ádzkovatel'o týclrlo'1liíjenlc'oolr inĺilľlllujc clotkrltltĹt

osobtl, al< to dotkntttá osoba poŽacltlje.

7,6. Pľĺĺr,o na pľcnosnosĺ'ťlclaiov (článok 20 GDPII)

[)ĺltl<nLrtit osoba rlrit pľávo získat' osobné ťtclaje, ktoľé sa ] jej, týkaj ú a ktoľé poslĺ1,tla

1-lľcl'áclzlĺor'atel'ovi, r, Štruktúľo\/anonl' bežne pouŽívanoln a stľĺljovo čitatel'non [bľtllittc it ll-lii
pt'ĺir,ĺl 1'lľolriest' tieto úclaje cl'alšiet-nu pľcvádzkovatel'ovi bez tolro, aby jej pľer'áiclzl<ovatcl'.

l<tĺlľólrrtt sit ticto ĺ>sobllcí ťltlajc posl<1,tli, bľitrril, ak:

a) sa spl'acťtvaníc zaklaclá na sťthlase pocll'a člirrrl<r'l 6 ocls' 1 písrn' a) alcbo člĺilllĺtl 9 ĺlcls' 2
pístlr' a), alcbo rra znllttve pocil'a článku 6 ocĺs. 1 písnr. b), tr

b) al< sa spľacťll,aĺric vykonáva arttonlatizovanýrĺi pľostľieclkrrrlli.

ĺ)



l)tltl<tllrtir osĺlba lrlir pľi up|atriovarrí svojho pľár,a na pľcl1oSl1ost' Ĺrclajov pĺlcll'a ĺ;c1scI<tt l 1-lľátr'<l

l]a 1]ľclloS osĺlbtrýclr Ĺrciajov pľiallro od jcclnélro pľcváĺlzkovatcl'a clľttlrctrrtt pľcr,áclzkovĺttcl'ovi.

1ltll<ial'.ic to tcchrricl<y tlltlŽtlť'.

7,7, Pľítl,o llanlictat1(člzĺnolĺ 21 GDPI{)

l)otkntrt1r osoba nlá pľávo \edykol'vek rrarlrietat' z dôvodov týkajúciclr sa jej korlkľétrlcj

sitirzrcic 1lľoti spľacťrvarritr osobirýclr ťrdajov, ktoľé sa jej týka, ktoľé je vykonátvatlc rra záklaclc

čl1lnkLr (l ĺlcls. 1 písm. e) alcbo ĺ) vľártallc namictania 1lľoti pľĺlĺilovaltlil't zaloŽ.ctlót'trlt lrĺ-t

LrvcclcrlýcIl ltstĺittĺlr'eltiiich.,,,

7.8. Ätttĺlntatizĺlvaiĺ,ó irrdividuirlnc ľozlrodĺlvanie vľĺitaltc 1lľĺlĺ'ilĺlr'ania (čl/rllĺllĺ 22

(J t)t,t{)

I)otl<ntrt1r osoba lrrit ptit}ĺo l1a to, aby sa net ňu trcvzt'ahovalo ľozhocltlutic, ktoľc jc zaloŽcrlc

výlLrčllc tla etutolttatizor'allot'Ll s1lľacúvaní, \/ľátanc pľoĺilovarria, a ktoľc lnit pľitvt-tc ťrčirrky,

ktĺlľc sa jcj týkďLr alcbo jLr podobrle význatĺne ovplyvliLrjťr.

Zot)POVtlDl\oS'i' I'IrEVÁDZKovA]'Ii ĽA (ČlÁľo K 24 G D l'tt)

NaŠa spoločliÔst'" sa alto ' pľevádzkovatel' zavLiz'uje cioclľŽiavat' traslcdovtlc vŠcobcct-ic

1lĺlt,itltlĺlsti:

a) S olrl'aďonr na povahLt, iozsah a účel spľacĹtvatria osoblrýclr ťrĺ1ajov a rra rizikir s ľÔzt-tĺltt

pľavclcpodobnostbu a zavaŽnost'ou pľe pľáva lyzickej osoby sa' zaväz'u)ctllc pľijat'

vhoĺlrré tcclrnicke zĺ :clľganizačtré opatľetria lra z,abezpečeltie a pľcukázanie tolro, Žc

spľacťtvanic osobných úcĺajov sa vykotláva v sťtlacle s GI)i)I{.

b) L-Jvcclcrré opatľellia bl-rdenre pocll'a potľeby aktualizovat'.
c) []trclcllrc llľavic!clnc pľcvcľovat'tľvatrie ťtče1lr spľacÚtvatria osobnyĺ:h úclajov a 1lĺl.jchĺl

splltctlí bcz zbytočnélro odkladu zabezpečit' \/ýlIaZ ĺlsobllýclt úd.r1ov

d) NaŠa spoločtlost' bude zaĺ:hovávat' nrlčanlivost' o osobtrých Ĺrc1ajoĺ:lr, lĺtĺlľc s1lľatcťtr'a.

l)ĺlvil-ltlost'nllčarllivosti tľvá aj po ukončetrí spľacĹrvatria osobných ťrdajov.

SPtiCIF-ICKY NAVI{IINUTA A S'ľAj\DAIIDNA oCljI{ANA
OSOI}NÝCH UDA.loV 1ČlÁľo K25 GDPI{)

Našir s1lolclčttost'sa zar,äzĹtjc pľccl spľacťtvatrítn osobrlýclr ťrdajov zztvicst'a počas spt'acťtr'ania

tlsĺlbnýcli úc1ajĺlv tĺat'zave<lcnĹr špcciĺicky travľlrľlrttťt oolrľatru osobllýcl-r úc1ajov, ktoľĺt s1lĺlčír'a

v pľijatí pľitrreľalrých tcchrrických a oľganizačnýclr opatľclrí, napľĺklacl .u Vo ĺĺlľtrrc

1lscLtclolrytni'ĺ.il,cie, na Úrčintré, zavecĺenie pľilrrcľarrých záľuk oclrľany osobľrých ťtc1a.iov a

cloclľŽiavallic traľiadenia GDPI{.

NaŠa s1loločnost' sa zavázuje pľi špeciĺicky navľlrlllttcj oclrľalre osobrrýclr ťrcia.jĺlv zohl'aclllit'

lrainol,šic 1lozrlatky ochľany osobrrýclr úclajov, náklady na v1,kotranic opatľcní, ilĺlvalru,
ľozszth, kotrtext a ťrčel spľacťĺvania osobrrýoh úclajov a ľizikár spľacútr'atlia osobnýclr ťrclajov s

9





c1) kategt)ľic pľíjetrrcov, ktcl'ľýnr boli alebo budú osobné ťrdajc poskytrrtrté, vľátttttc pľíjcllrcov v

t ľc t í c lr kľa.| i n ťrc lr al c bo,rl c cĺ zirráľo dných or ganizácií ;

c) r, pľíslušnýclr pľípadoclr,..pľenosy osobných ťrclajov clo tľetej kľajirry alcbo nrcclzinŕrrocltle.j

oľgarrizácii vľátane označenia pľednretrrej tľetej kľajirry alebo medzináľodlrej oľgatrizátcie a v

pľípacle pľcnosov uvedený-ch v článku 49 ocls. 1 druhorr-r podoclseku GDPI{ dokutrrentáciu

pľinreľanýclr záľuk;

1) pocll'a nloŽností pľedpokĺ4cJ.1né lelroty na vymazanie ľôzrrych kategoľií úclajov;

g) pocll'a:trroŽnosl.í všgobeqný opis teclrrrickýclr a oľganizačných bezpcčnostltých opatľerrí

rrvcclenýc1r v člárrkr:r 32 ods. 1' GDPI{

t l,2. Záznĺllly o spľácĺlÝátcl\kých činn ostiaclr sp ľos trcd kovatcl'ĺt

Naša spoločnost' ako spľostľedkovatel' vedie záznalny o spľacovatcl'ských čintrostiaclr a tra
poŽiadanic iclr spľístupní dozonrénru oľgánru. Tielo záznaLrry obsalrujťr trasledovné ťrclaje:

a) rrrctlo/lráZoy a kotltaktne úĺlaje spľostľedkovateľa alebo spľostľedkol,atei'ov a kaŽdého

1lľcvĺiclz.kovatc1'a. V nlQne ,boľeho spľostľedkovatel' kotrá, a v pľíslušllonr pľípaĺ1c zitstupcl"t

pľcvitclzkovatcl'a alcbo ,gpr gstr:e clkovatel'a a zodpoveclnej osobyl

b) katcgóľic spľacúvaniä'vykbnávatrélro v lrrene kaŽclého pľcvádzkovatel'a;
- '...,|i-,lĺ'.

c) v pľíslušných pľípadoch pľenosy osobnýclr údajov do tľetej kľajirry alebo mcclzinĺil'oclnej

oľgallizácii vľiitani ozriačeÍria pľcdnletnej tľetej kľajilry aiebo tnedzirráľodlrej oľgartizácic a v
prípacle pľenQsoV uvpdených v člárrku 49 ods. 1 dľulronr pocĺodscku dokutrrcntáciu

pI'illtcľatlýcIl záľrrk; '. .: ' ':

cl) poc{l'a rrroŽrlostí všcobeclrý opis teclrnickýclr a oľganizačnýclr bezpcčnostnýclr opĺttľcní

rrvcclclrýclr v člálrku :2;ocĺs.:t1. GDPI{

12. I}EZI'EČNOSŤ S'PIIACÚVAI\ĺIA 1ČlÁľo K 32 GDl',ll)

NaŠa spoločtlost' pľijnle so zľetel'ottl na najtrovšie poznati<y, rráklaciy na vykonanic opatľcní a

tra povahu, rozsah, kontext a účely spľacúvania, ako aj na riziká s ľôznĺlu pľavdcpoc1ĺlbtrost'ot't

a'závaŽn<>sr'ou pľe práva;:a slobody fyzických osôb, pľinreľané teclrnické a oľgatrizačlle

o1littľclria s ciel'onr zaistiť ťrľoveň bezpečtlosti pľinreľanĹr tonruto ľiziku.

l)ĺlvct'cllic s1lľacúvat' osĺlbné úcta.jc (článok 32 ĺlds. 4 GDPR)

NaŠa spoločtrost'poclnikrrc kIoky naz,abezpečenie tolro, aby kaŽclá fyzici<áosoba kotla.jťtca na

zir|<lacle povcľelria pľcváĺlzkovatel'a alcbo spľostľeclkĺ)vatcl'a, ktorá rrrťr pľísĺ.up k osobrrýrrl

Ĺrdajoln, spľacťtvala tieto ťidzlje len na zák|ad'e našich pokynov s výnirllkolr pľípaclov, kccl'sa to

ocl llci vyŽaĺ1r-rje poĺ1l'a,pľáva Uirie alebo pľáva čienského štátr-r.



l3. OZNÁME,NIE' I,ORUŠF],ľIA OCHRANY oSoI}NÝCI{ Út)n.ĺOt,
I)OZOIINEMtJ ĺllrc;ÁNu (ČrÁľoK 33 A 34 GDPIi)

V pľípaclc poľušcnia oclrľany osobrrých Ĺldajov naša spoločnost' be'z zbyl<>črrclrĺl ocllĺlaclLl a
podl'a trrĺlŽnosti lrajllcskôľ do 72 hoclírr po tonr, čo sa o tejto sl<r-1točllosti clozvcclcla, ĺlzllitnri
po ľtt šctl i c oclrratry osobn ýc lr ťrclai ov dozoľnénru oľgántl.

Ak ĺlzllĺitncnie ncbolo dozoľtrónrtl oľgánu pľcclloŽené do :/2 lrodín, pľipojí sa k llclllLl
zclôr,ĺlcl trctri e onrcšl<an i a.

()ztriltllctlic o porltŠcní ĺlohľatry, osobrrýclr ťlc1ajov btl<Je obsalrol,at' aspĺlti:

a) opis pĺ;rlalr1, poľLtŠcrlia oclrľany osobnýclr ťrdajov vľátane, pocll'a nroŽllosli, lĺtrtcgĺir'ií a
pľibliŽnellĺl počttr clotl<nrrtýclr osôb, ktoľýĺ:lr sa poľttšenie týka a kategóľií a pľibliŽnóho počtLr

d o tk rl tr t ýc h'l'ázlltll^ll ĺ-;y o ĺl sĺl b rrýc h ťr cl a.j o ch ;

b) kĺlIltalĺtllÓ ťrclajc zoclpol,cclnc'j osoby v rrašej spoločrrosti' kdc nloŽno zísI<at'r,iac iIrlilľrllticií
ĺ; 1-lĺlt'ltšctlí ochľatry osobrlýĺ:h ťrclajot,; 

'L ::

c) ĺlpis 1lt'al,clcpoc1ĺlbllých nitslccll<ov poľLtŠerria oclrľan1, osobnýclr úciajor,:

cl) ĺl1lis tl1latľctlí pľi.jatých alebo navľhovarrých pľevitclzkovatcl'onr s c.icl'otrr napľavit'pĺlľttšcllic
ochl'aIrr' ĺlst;brrýcIr údĺrjov l,ľĺitĺttlc' podl'a potľeby' opatľelrí lra'znric't't:lcrric jcho polcIlciťllllt,ch
llc1-lt'i azni r,í'ĺ:h clôsl ecjkor,'

Naša spolĺlčnost' zcloI<unrenttlje l<aŽclý pľípad poľttšcnia oclrľany osobných ťrclajov r,ľítlatlc
sktttočrlostí spojcnýclr s porltšelrínr oclrľany osobných ťrdirjov, jelro rrás1eclk1' a pľijatc
ol)ŕltľcllia tla Irá1lt'avtt

V 1lr'ípaclc pĺ;ľušcrria ochľatry osoblrýclr ťrciajov, ktoľé pľavclcpóclbbIle povctlic l< vvsol<ótlltt

ľiziktr pľc pľáva a slobocl1,ĺyzicl<ých osôb, traša spoločrrost'bcz zbvtočllého ocll<laclLl oztltillli

1lot'tlšctlic ĺlchľaIry osobnýclr ťrdajov dotl<nutej osobe.

I'OSUDE]\IE VPLYVU NÄ OCHIIANU UDAJoV (ČlÁľoK 35)14.

Ak typ spľetcťtvatlia, najnrŕĺ s vylrŽitírrr nových technologíí a s ohl'aclon1 nŕi povalrtl. ľozsali.
l<ĺlntcxt a ťlčcly spľacťtvania pľavclcpodobnc poveclie k vysokélrrtr r:iziktl pľe pľár,a a slobĺlcly
ĺyzicl<ý'ch tlsôb' pt'evírdzkovatel' pľecl spľacúvaníll vykolrá posťrdenie vplyvtl 1rlitrrĺlvallÝch
spľĺtcovatc l'sk ýĺ:h opcľirc i í tr a oclrľanu o sobrlých ťrclaj ov'

[)osťrclcllic 1lplyrltt tra ĺlchľaIltt ťlclajor, 53 1,1,Žacluje rrajmä v pľípacl'och: , ',

a) systcrllittickclro a ľozsiahlehĺl hoclnotenia osobrrýoh aspcktov týkajúcich sa ĺ),7i('|iy.1,

tlsôb, ktoľe je za|oŽené tla autotnatizoVĹlllolll spľacťtr'allí l,ľátatrc pľĺlĺilovaIliL\ L| '/'

l<toľeho r,),clráclzajťr ľozhoclnlttiil s pľávnynri ťrčinkalrli''týkĹuúcinri sa lyzickcj osĺlll1,

alcbo s poclobnc závaŽnýn vplyvoln na ňu;



b) SpľĹ]cúVal1ia voivel'kom ľoZSahLl oSobitliých kategóľií údajov pocli'a člárrrku 9 ocls. 1

alcbo osoblrých'ťrdajĺĺv týkajúciclt sa uznzuria virty za tľestné čilry a pľiestupky poc1l'a

člátn'ktr l0, álcbĺi! ]"' ,

c) systematického mo11iiot'ovania veľejne pľístuprrýclr lĺliest vo vcl'koľtr ľozsztlrtt.
: í' ].i

Spľacovatcl'ské' čirrnosti našej spoločnosti nezalrriiajú pľípady uvedetré vyššie, z tolrto cĺôvodu

rlic.ic 1loLr:cblrc v1,l<otlat' posudcnic vplyvLr lla tlclrľttllu osobrrýclr úclrrjov.
' t.t 

,

:':: : lr '. l:

t5. UltČE,ľ,{lE' ZoI)lroVEI)NBJ oSOBY (KAl'}lToLA 4 ODDtE,l, 4

GDPI{)

l)ľcr,1tclzkovatcl' je povilrrrý úľči1' zodpovedrrú osobu, ak

a) spľacúr,anie osobllých úcĺajov vykonáva oľgán veľejrrej trroci alebo veľejrropľávr-ra irrštitúcia

ol<ľctrr súclov pľi výkorle ich.sťrdnej pľávotnoci'

b) lrlal,llýnli čillnost'atni pľpvádzkovatel'a alebo spľostľedkovatel'a sťt spľztoclvatel'ské opeľácic,

ktĺlľc si vzlrl'ztclolrr na svoju povalru, ľozsah alebo účel vyŽaclLrjťr pľaviclelné a systclllaticl<é

Ilrĺlllitoľĺ-lvttnic ĺlotknu1cj osoly vo vel'konr ľozsalru alcbo
l

c) hlavlrýnri čitrnost'alrli.prevádzkovatel'a alebo silľostľeĺlkovatel'a je spľacúvanic osobitnýclr

lĺatcgĺiľií'osob]nýclr úda;jov: podl'ačlánku 9 GDPI{ vo veľkotl-t ľozsalru alebo spľacúvalric

osobrlých úclajov týkajúcicl.l sa uznania viny za spáclrarrie tľestrrélro čirru alebo pľicstLrpku

pocll'a člirnkr-l 10 G'DPI{ vo vcl]kont ľozsalru.

Nakol'ko traša spoločtlost' 19špĺria ani je<1nu Zo spoll1entýclr poĺ1rrricnok, zodpovccltlťr osobu

n curcuJc.

- : :,, : ,
16. PLBI\OS OSOIINYCH UDAJOV DO TIIETEJ KITAJINY ALE,llO

MIlDZINÁnĺloľEJ oRGAtvZÁCIE

Pľct-los osobných údajov;,k1oľé sa spľacúvajú alebo sťt uľčene tra spľacĹtvanie po pľctrose clo

Lľclej kľa.jirry alebo lrledzirráľodrrej oľganizácie' sa nôŽe uskutočnit' len vtccly, ak

pľcvá<lz.kovatc'l' a spľostľedkovatel' dodľŽiavajĹĺ podrrrienky vľátane podnrielrok rtirslcdného

pľclloSLl osobrrých úclajov z pľecltrrctnej tľetej kľajiny alebo ocl pľedtrretncj trlcclzirl1rľocltlcj

oľgarrizácie clo inej tľcicj kr'aj'iny alebo irrej rnedzilráľocinej oľgartizácie.

[-jľacl na oclrľalru osobných'11clajov uveľejriuje na svojej webstľánke 7sznaft| tľeLích kľajín,

ťrzcttlí auľčcných sektoľov v'danej tľetej kľajine amcdzináľodnýclr orgal^izácií' vpľí1racic

ktĺlľých lJLrľopska korrrisia ľozhodla' Že v niclr je zaľučerrir pľirrreľaná úľoveň oclrľalty alclro LrŽ

pľcstzrla byt' pľirr,eľaná úľoyeli oclrľany zaľučená.

Zĺ'lznan je dostupný, ,,na. ' sxľánke lrttps:i/datapľotection.gov.sk/uoou/sk/contelr1/pľctrtls-ĺ1o-

kľaj in-zaľucLrj Lrciĺ:lr-pr'inreľan1-uľoven-oclrľany



Naša spoločnosť bude tento Zoznam pľavidelne sledovať a v pľípade, že by prenášala osobné
ťlclaje clo kľajín mimo Zoznam úľadu na ochľanu osobných údajov, bude postupovat' podl'a
kapitoly 4 GDPR.

17. MLČANLIvoSŤ ($ 79 Zooou)

Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoľé spľacúva.
Povinnost'rrrlčanlivosti tľvá aj po ukončení spľacúvania osobných údajov.

Naša spoločnosť jetiežpovinná zaviazaÍ' mlčanlivosťou o osobných údajoch ťyzicke osoby,
ktoľé pľídu do styku s osobnýnri údajmi u pľevádzkovateľa alebo spľostľedkovatel'a.
Povinnost' mlčanlivosti podl'a pľvej vety musí trvat' aj po' skončenĺ pľacovného pomeľtl'
štátnozanrestnaneckeho pomeľu' sluŽobného pomeľu alebo obdobného pľacovnélio vzt'ahu
tejto ĺyzickej osoby'
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