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V Galante 1. júna 2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vážený obchodný partner,
v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si plníme
informačnú povinnosť vyplývajúcu nám z uvedeného zákona v súvislosti so spracúvaním
Vašich osobných údajov.
Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ, má určenú kontaktnú osobu na ochranu
osobných údajov, ktorá dohliada na zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov. Kontaktnú
osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: gdpr@avastav.sk.
V súlade s vyššie uvedeným zákonom Vás informujeme, že Vaše osobné údaje:
a) spracúvame za účelom plnenia obchodných dohôd vyplývajúcich z obchodných zmlúv, a to
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt, pracovné zaradenie,
adresa pracoviska, podpis;
b) nebudú spracovávané na iný ako uvedený účel, nebude realizovaný ich prenos do tretích
krajín a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt;
c) sme získali z:
- obchodnej dokumentácie
- verejne prístupných webových stránok;
d) budú uchovávané nasledovne:
- v prípade zmluvných partnerov do ukončenia platnosti obchodnej zmluvy
- v prípade iných zákonných zdrojov získania 1 rok odo dňa začatia ich spracúvania;
e) po uplynutí lehoty podľa písm. d) budú Vaše osobné údaje skartované a vymazané.
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Zároveň Vás informujeme, že ako dotknutá osoba máte právo na:
- prístup k Vašim osobných údajom,
- opravu a vymazanie Vašich osobných údajov,
- obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
- prenosnosť Vašich osobných údajov,
- kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,
- podať návrh na začatie konania podľa § 100,
- informáciu o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informáciu o tom,
či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
- informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane
profilovania podľa § 28 ods. 1. vyššie uvedeného zákona.
Uplatnenie si uvedených práv je možné realizovať doručením písomnej požiadavky na vyššie
uvedenú e-mailovú adresu kontaktnej osoby, resp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

S pozdravom

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti
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