Článok 12
Spracúvanie a ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ v súvislosti so zmluvným vzťahom informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13
Nariadenia 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 (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.
Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákon o OOÚ povinná poskytovať svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel, pričom
bez poskytnutia týchto údajov by nebolo možné plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo cestového pasu, číslo
OP, e-mailová adresa, telefónne číslo a rozsah ďalších osobných údajov, ktorý je určený platnými právnymi predpismi.
Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy.
Právny základ:
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného
predpisu
Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b), c) Nariadenia, bude v procese
uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané
prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy
a splnenie zákonných povinností.
Kategóriami príjemcov sú prepravné spoločnosti (v prípade doručovania písomností) a štátne inštitúcie za účelom plnenia
povinností prevádzkovateľa. Príjemcom – externým účtovníkom je aj spoločnosť Ing. Margita Bosáková – CK GITA /Ďalej CK GITA
zastúpená Ing. Margita Bosáková na účely vedenia účtovníctva prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu určitú – dobu určenú zákonmi na uplatňovanie práv a povinností
vyplývajúcich z uzavretej zmluvy; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel,
na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.
Dotknutá osoba má právo:









požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie
zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
na opravu osobných údajov, prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak
si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
na vymazanie osobných údajov, ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak
sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok
požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré
uchovávame, sú nepresné a pod.
namietať spracúvanie osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v
prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
na prenosnosť osobných údajov, ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme
nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
odvolať súhlas, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje
spracúvame na základe Vášho súhlasu.
podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk , 820 07 Bratislava 27, Hraničná 12; tel. číslo: +421 / 2 / 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu gita@gita.sk, telefónne
číslo + 421 / 31 /780 21 06 – 8, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa – 925 01 Matúškovo 34.
Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
V Galante, dňa..................

....................................................
(dotknutá osoba)

