
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PODĽA ČLÁNKU 13 A 14 GDPR

(Stav: Január 2020)

Vážení klienti,

Vaše údaje sú u nás v bezpečných rukách! Zaviazali sme sa k ochrane Vašich údajov a tento svoj záväzok berieme vážne. 
 Prosím, urobte si čas na tento informačný list, aby ste získali predstavu o tom, prečo zhromažďujeme Vaše údaje a ako ich 
budeme spracúvať.

Najskôr by sme Vás chceli informovať o tom, že Vaše údaje na základe zákona spracúvame

	� na splnenie našich zmluvných záväzkov a povinností a na vykonávanie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b 
GDPR)

	� na účely priameho marketingu týkajúceho sa našich produktov/služieb (oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f 
GDPR)

	� Konkrétne od Vás spracúvame nasledujúce údaje:
	� Kontaktné údaje zamestnancov alebo SZČO (meno, adresa, faxové/telefónne číslo, emailová adresa)
	� Bankové spojenia SZČO

Vaše údaje sme získali z nasledujúcich zdrojov:

	� z Vašich vlastných údajov
	� Obchodný register, Živnostenský register, alebo iný verejne prístupný register
	� Telefónny zoznam
	� Vaša webstránka
	� Združenia na ochranu úverov

Vo vašom konkrétnom prípade budú údaje spracúvané s cieľom realizovať bezproblémovú a hladkú realizáciu nášho zmluvného 
vzťahu a na účely, aby sme Vám boli schopní ponúknuť tie produkty a služby, ktoré optimálne zodpovedajú Vašim potrebám.

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme Vaše údaje získali. V tejto súvislosti treba pripo-
menúť, že zmluvy a iné dokumenty z nášho zmluvného vzťahu musia byť na základe daňových a obchodno-právnych dôvodov 
v zásade uchovávané na obdobie desiatich rokov (§ 35 zákona o účtovníctve). V jednotlivých prípadoch, napríklad v prípade 



aktuálne prebiehajúceho správneho alebo súdneho konania, môže toto obdobie uchovávania údajov prekročiť aj desať rokov, 
pričom pre uplatnenie zákonných nárokov, ale aj pre interné požiadavky na uchovávanie sú rozhodné premlčacie lehoty.

Aby bolo možné dosiahnuť zamýšľané účely, môže byť v každom jednotlivom prípade potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili 
nasledujúcim príjemcom. Takéto sprístupnenie sa môže uskutočniť sprostredkovaním, šírením alebo akoukoľvek inou formou 
poskytnutia. Vaše údaje nepredávame tretím stranám, ani s nimi akýmkoľvek spôsobom neobchodujeme.

Partner / Oddelenie Sídlo spoločnosti Základ pre spracúvanie v tretích krajinách
Predaj interné firemné údaje
Vedenie spoločnosti interné firemné údaje
Marketingové oddelenie interné firemné údaje
Oddelenie likvidácie škôd interné firemné údaje
Inžiniering (CAD) interné firemné údaje
Účtovné oddelenie interné firemné údaje
Dielne interné firemné údaje
Nákup interné firemné údaje
Správa vozového parku interné firemné údaje
HSEQ interné firemné údaje
IT-oddelenie interné firemné údaje

Subdodávatelia na splnenie zmlúv
Oblasť Európskeho 

 hospodárskeho priestoru
V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru

Orgány a úrady Rakúsko/EÚ
Daňový poradca Rakúsko/EÚ
Audítor a kontrolór Rakúsko/EÚ
Advokát Rakúsko/EÚ
Spoločnosť zaoberajúca sa vymáha-
ním pohľadávok

Rakúsko/EÚ

Ďalej by sme Vás chceli informovať o tom, že máte právo, kedykoľvek

	� vyžadovať informácie o tom, aké údaje o Vašej osobe spracúvame (podrobne pozri článok 15 GDPR);
	� dať Vaše údaje opraviť (podrobne pozri článok 16 GDPR) alebo vymazať (podrobne pozri článok GDPR);
	� obmedziť spracúvanie Vašich údajov (podrobne pozri článok 18 GDPR);
	� vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich údajov (podrobne pozri článok 21 GDPR); 
	� uplatniť prenosnosť údajov (podrobne pozri v článku 20 GDPR).

Ak by napriek našej povinnosti spracúvať Vaše údaje v súlade so zákonom, došlo k porušeniu Vášho práva na zákonné spracú-
vanie Vašich údajov, máte právo podať sťažnosť slovenskému orgánu na ochranu údajov alebo inému dozornému orgánu pre 
ochranu údajov v členskom štáte Európskej únie, najmä v mieste Vášho bydliska alebo v mieste výkonu práce.

Veríme, že Vám tento informačný list poskytol dostatok informácií o tom, v akej forme a na aké účely spracúvame Vaše údaje. Ak 
však máte stále otázky týkajúce sa spracúvania Vašich údajov, môžete sa prostredníctvom emailu obrátiť na našu zodpovednú 
osobu pre ochranu osobných údajov (office@prangl.sk).
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