Zásady spracúvania osobných údajov
ADIP SLOVAKIA, spol. s r. o.
týmto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 679 o
ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ZOOÚ), informuje o zásadách a postupoch pri spracúvaní osobných
údajov:
KTO JE „PREVÁDZKOVATEĽ“
ADIP SLOVAKIA, spol. s r. o.
IČO 36 637 637
so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
Oddiel: Sro, Vložka 10414/S
(ďalej len ADIP alebo Spoločnosť)
V AKOM ROZSAHU SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PREBIEHA
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie konkrétneho
účelu spracovania. Vždy pritom postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi a
v súlade s povinnosťami Prevádzkovateľa.
Spracúvanie osobných údajov má podporný charakter vo vzťahu k hlavnej činnosti
Spoločnosti, samotné spracúvanie osobných údajov teda nie je jeho hlavnou
činnosťou.
ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy pre jasný a zrozumiteľný účel. O
jednotlivých účeloch má a vedie prehľad.
Pre zaistenie prevádzky spoločnosti sú spracúvané osobné údaje zamestnancov, a to
v nevyhnutnom rozsahu, a ďalej osobné údaje dodávateľov (údaje v rozsahu voľne
prístupných registrov).
Za účelom plnenia zmlúv so zákazníkmi sú spracúvané údaje:

 meno, priezvisko/názov, identifikačné číslo, bydlisko/sídlo, tel. číslo, e-mail, údaj
o obrate, údaj o objednávkach, pozícia vo firme.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Správca spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi normami, a to na
základe nasledujúcich právnych titulov (základov):






súhlas dotknutej osoby,
spracúvanie na účely plnenia zmluvy,
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu.
ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na spracúvanie týmito spôsobmi:

 priamo od subjektov údajov,
 z verejne dostupných registrov, evidencií či zoznamov,
 od zmluvných partnerov.
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

 zamestnanci,
 zákazníci, klienti a dodávatelia služieb,
 iné osoby v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ vedie informácie o príjemcoch osobných údajov, pričom vždy
rešpektuje účel spracúvania ako aj všetky právne záväzky a zodpovednosti.
ADIP neprenáša osobné údaje tretím subjektom, s výnimkou skupiny podnikov v línii
smerom nahor a sprostredkovateľov.
Sprostredkovateľmi osobných údajov sú:

 spoločnosti zaoberajúce sa účtovníctvom, poverené na vykonávanie
účtovníckych operácií a
spotrebiteľov, partnerov)

mzdového

účtovníctva

(údaje

zamestnancov,

 spoločnosť ADIP, spol. s r.o., IČO: 42341001, Ostrava, Moravská Ostrava,
Vítkovická 3083/1, Česká republika – poverená vykonávaním IT administrácií
softwarových programov a HW prostriedkov, a ďalej marketingových služieb
(priamy marketing)
Spracúvanie osobných údajov môžu pre ADIP realizovať sprostredkovatelia iba na
základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, s garanciami organizačno-technického
zabezpečenia týchto údajov, pri rešpektovaní príslušných ustanovení GDPR a ZOOÚ.
Sprostredkovatelia osobné údaje dotknutých osôb nesmú použiť na iné účely.
SPÔSOB SPRACÚVANIA
Pri spracúvaní osobných údajov ADIP vždy dbá na dodržiavanie zákonných
požiadaviek, ako aj všeobecných princípov ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do krajín mimo EU.
Prevádzkovateľ
profilovanie.

nevykonáva

automatizované

individuálne

rozhodovanie

ani

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca zabezpečuje organizačne a technicky ochranu osobných údajov, a to tak, aby
nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich
zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom či k neoprávnenému spracovaniu
alebo zneužitiu.
Ochrana osobných údajov a práv jednotlivcov je jednou z priorít Spoločnosti.
DOBA SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné
údaje spracúvané podľa osobitného predpisu ADIP spracúva po dobu stanovenú
v právnom predpise. V prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávneného
záujmu spracúva Prevádzkovateľ tieto údaje na nevyhnutnú dobu pre uplatnenie
týchto záujmov.
PRÁVA OSÔB
Dotknutá osoba má právo:

 na prístup k osobným údajom, tzn. dotknutá osoba má právo získať od ADIPu
potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú, na prístup k jej osobným údajom,
ktoré sa spracúvajú a na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií. Zároveň má
právo získať prvú a jednu kópiu výpisu alebo odpisu spracúvaných osobných
údajov zdarma.

 právo na opravu osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo na to, aby
spoločnosť ADIP bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, príp.
doplnila neúplné osobné údaje.

 právo na výmaz osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo na to, aby
spoločnosť ADIP bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, v prípade, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ
získal alebo spracúval,
b. dotknutá osoba odvolala súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel,
na ktorý boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich
spracúvanie,
c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel
oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprevažujú
žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
d. namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
e. sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,

f. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
g. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti.
Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné
na:
a. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa
práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha Prevádzkovateľ,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
Prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu či
na štatistický účel, t. j. na privilegované účely, ak je pravdepodobné, že
právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie
cieľov takého spracúvania,
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 právo na obmedzenie spracúvania, tzn. dotknutá osoba má právo na to, aby
spoločnosť ADIP obmedzila spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a. ak dotknutá osoba napadne – namieta správnosť osobných údajov, a to
počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov,
b. ak Prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta
proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia
c. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich právnych nárokov,
d. ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ
alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa), a
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu v prípadoch uvedených v
tomto odseku, má právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby.

 právo na prenosnosť údajov, tzn. dotknutá osoba má právo:
a. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi
b. preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez
toho, aby jej v tom pôvodný Prevádzkovateľ nejakým spôsobom bránil,
c. požadovať od Prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje k
druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,

d. naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ Prevádzkovateľa.

 právo namietať spracúvanie osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na
uvedených právnych základoch:
a. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
b. spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa
alebo tretej strany,
c. na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ nesmie
ďalej údaje na tento účel spracúvať. Dotknutá osoba má právo podať
sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti.

 právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania
(ADIP túto spracovateľskú činnosť nevykonáva).
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných
údajov v rozpore s právami či zákonom, môže:

 požiadať o vysvetlenie či doplnenie informácií (aj v prípade neporozumenia)
 požadovať odstránenie protiprávneho stavu
 obrátiť sa na dozorný úrad, tzn. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. 02/3231 3220, email: ochrana@pdp.gov.sk.
S otázkami či žiadosťami na uplatnenie práv dotknutej osoby je možné sa obrátiť
písomne na adresu sídla Spoločnosti, osobne alebo elektronicky na e-mail.
Dôležité kontakty:
adipsk@adipsk.sk
tel. +421 48 414 28 47
Prevádzkovateľ s ohľadom na článok 37 GDPR neurčil zodpovednú osobu.

