
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 
 

Úvodné ustanovenia 

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a  (ďalej len "vyhlásenie") je 
informovať Vás o tom, akým spôsobom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, najmä 
o ich kategóriách, rozsahu a účelu, pre ktorý sú spracovávané, o zdroji, z ktorého sú 
Vaše osobné údaje získavané a osobách, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané. 
Nájdete tu tiež informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných 
údajov. 

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete toto vyhlásenie a beriete na 
vedomie, že môžeme spracovávať Vaše osobné údaje nižšie uvedeným spôsobom a pre 
nižšie uvedené účely. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím 
svoje osobné údaje. 

Článok I. 

 

Súhlas so spracovaním  osobných údajov ste udelili spoločnosti VECTOR ŠAĽA s.r.o. 

IČO: 36 518 115, so sídlom SNP 2018/40, 92701 Šaľa. /ďalej ako Správca /, e-mail : 

vector@microwell.sk, tel. 00421317707586  ako i zmluvným partnerom Správcu , ktorých 

služby prostredníctvom nás ako dotknutá osoba využívate. 

Správca zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa 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, (ďalej len GDPR) 

Správca prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany 

osobných údajov. 

Správca nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii. 

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo 

identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická 

osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na 

identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo 

odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, 

genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 

 Osobné údaje ktoré ako ich Správca resp. Sprostredkovateľ  zhromažďujeme 

 a využívame: 

Vector Šaľa s.r.o. zhromažďuje len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne 
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poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok alebo 

prostredníctvom písomnej či telefonickej komunikácie s Vami. 

 

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu zahŕňať: 

 Vaše identifikačné a adresné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, bydlisko); 
 Vaše kontaktné údaje (napr. kontaktná adresa, e-mail a telefón); 
 ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo ktoré zhromaždíme v súvislosti s 

poskytovaním dohodnutých služieb (dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti 
alebo pasu, rodné číslo, údaje k platbe) 

Vaše osobné údaje môžeme na základe nižšie uvedených právnych dôvodov použiť 
najmä na nasledujúce účely: 

Účel spracovania Právne dôvody spracovania 

Na plnenie zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy  
Plnenie zmluvy, poskytovania 

objednaných služieb. 

K odpovedi na Vaše otázky či na spracovanie 

Vašich žiadostí. 

Oprávnený záujem na poskytovanie 

našich služieb a zabezpečenie 

spokojnosti našich klientov; plnenie 

zmluvy. 

K odpovedi na Vaše otázky prostredníctvom 

Call centra našich zmluvných parterov. 

Oprávnený záujem na poskytovanie 
našich služieb a zabezpečenie 
spokojnosti našich klientov; plnenie 
zmluvy. 

Na komunikáciu s Vami prostredníctvom našich 

internetových stránkach. 

Oprávnený záujem na poskytovanie 

našich služieb a zabezpečenie 

spokojnosti našich klientov; plnenie 

zmluvy. 

K poskytnutiu služieb, o ktoré ste požiadali. 
Plnenie zmluvy, poskytovania 

objednaných služieb. 

Kontaktovanie klienta / starostlivosť o vzťahy s 

klientmi, k dokonalejšiemu zisteniu Vašich 

potrieb a následnému zlepšeniu našich 

produktov a služieb. 

Oprávnený záujem na poskytovanie 

našich služieb a zabezpečenie 

spokojnosti našich klientov. 

Na vyhodnotenie Vašej žiadosti o zamestnanie Plnenie zmluvy, rokovania o 



aby sme Vás mohli kontaktovať telefonicky alebo 

e-mailom. 

uzatvorení (pracovnej) zmluvy 

uskutočnené na Váš návrh. 

Pri osobných údajoch, ktoré požadujeme pre plnenie zmluvy s Vami, nemáte zákonom 
uloženú povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne 
dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nemôže byť uzatvorená ani plnená 
zmluva o obstaraní zájazdu či iná zmluva medzi Vami  a Správcom resp. zmluvných 
partnerov Správcu a  ani nemôžu byť plnené požadované služby (vôbec alebo v 
požadovanej kvalite). V prípade spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu 
ste oprávnený k poskytnutiu súhlasu odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek 
odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami. 

 

Článok II 

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom týkajúcim 

sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk) 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má 

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako 

dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: vector@microwell.sk , 00421317707586. 

 

Ing. Irena Kovácsová, riaditeľka CA VECTOR Šaľa spol. s r.o. 
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