
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Podľa čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
zo dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“): 
 
V súlade s čl. 12 GDPR Vás týmto ako svojich obchodných partnerov informujeme o spracúvaní Vašich osobných 
údajov a o Vašich právach. 

 

1. Informácie o správcovi osobných údajov 
 

Lukáš Kočnar – PRO – FACTOR 
so sídlom: Františkánska 4, 917 01  Trnava 
IČO: 34 792 937 
 
bližšie informácie o ochrane osobných údajov možno získať na telefónnom čísle 0918/663 262  
alebo na e-maily: podujatia@pro-factor.eu 
(ďalej len „Správca“) 
 
 

2. Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov 
 

Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol v našej spoločnosti menovaný. 
 
 

3. Kategórie osobných údajov, účel ich spracúvania a právny základ spracúvania 
 
Kategórie osobných údajov: 
Spracúvame Vaše identifikačné a kontaktné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii 
(titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, prípadne kontaktnú adresu), 
a ďalej údaje umožňujúce kontakt s Vami (telefónne číslo, e-mailová adresa). V prípade, že našim obchodným 
partnerom je právnická osoba, spracúvame tieto osobné údaje vo vzťahu k osobám, s ktorými komunikujeme ako 
s kontaktnými osobami nášho obchodného partnera. 
 
Spracúvame ďalej údaje o Vašom bankovom spojení. Pokiaľ nám v priebehu trvania našej spolupráce poskytnete 
ďalšie údaje potrebné k plneniu zmluvy, ktoré budú mať charakter osobných údajov v zmysle Nariadenia, vzťahuje 
sa na ne táto informácia taktiež. 
 
Naše podnikateľské priestory sú vybavené kamerovým systémom, takže pokiaľ ich navštívite, formou zaobstarania 
videozáznamu, budeme spracúvať tiež Vašu podobu. 
 
Fotografie, videozáznamy a prejavy osobnej povahy určené k zverejneniu, napr. na webových stránkach a na 
sociálnych sieťach Správcu, spracúvame len na základe výslovne udeleného súhlasu. 
 
Účel spracúvania osobných údajov: 
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností Správcu vyplývajúcich z právneho vzťahu so subjektom 
údajov a obecne záväzných právnych predpisov, v prípade spracúvania podoby kamerovým systémom aj nutnosť 
ochrany majetku správcu, ako aj zaistenie bezpečnosti zamestnancov správcu a tretích osôb.   
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy a zákonom stanovené povinnosti, napr. 
registračná a oznamovacia povinnosť voči príslušným úradom. 
 
Ak dochádza k zverejňovaniu fotografií, videozáznamov a prejavov osobnej povahy na webových stránkach 
a sociálnych sieťach Správcu, právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je súhlas subjektu údajov. 
 
 
 

mailto:podujatia@pro-factor.eu


Pri monitorovaní kamerovým systémom je právnym základom spracúvania oprávnený záujem Správcu spočívajúci 
v nutnosti ochrany majetku Správcu, ako aj zaistenie bezpečnosti zamestnancov správcu a tretích osôb . 
 
 

4. Popis kategórií príjemcov 
 
Osobné údaje osôb podľa bodu č. 3 tejto informácie môžu byť poskytnuté orgánom verejnej správy a ďalším 
subjektom v súvislosti s plnením zákonom stanovených práv a povinností Správcu, poskytovateľom údržby 
informačného systému správcu, ako aj súkromnoprávnym subjektom podľa pokynov a potrieb subjektu údajov. 
 
Spracúvanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracúvanie osobných údajov však môžu pre Správcu vykonávať 
aj obchodní zástupcovia ako spracúvatelia, s ktorými má správca uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov 
podľa čl. 28 Nariadenia a ktorí poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technickom a organizačnom 
zabezpečení osobných údajov. 
Osobné údaje nebudú poskytované príjemcom z tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. 
 

5. Informácie o plánovaných lehotách pre výmaz jednotlivých kategórií osobných údajov 
 
Osobné údaje budú spracúvané po dobu platnosti právneho vzťahu Správcu a subjektu údajov a po jeho skončení 
s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy. Ak je právnym základom spracúvanie osobných údajov súhlas 
subjektu údajov, osobné údaje budú vymazané bez zbytočného odkladu po naplnení účelu, pre ktorý boli tieto 
údaje spracúvané, alebo bez zbytočného odkladu po odvolaní súhlasu subjektom údajov.  

 
6. Informácie o právach subjektov údajov 
 
Práva subjektov údajov sú ustanovené priamo Nariadením. Jedná sa hlavne a tieto práva: 
- Právo na prístup = právo kedykoľvek požiadať Správcu o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú či 

nie sú spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám 
uvedených v čl. 15 Nariadenia; 

- Právo na opravu = právo kedykoľvek požiadať Správcu o opravu osobných údajov; 
- Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“) = právo na to, aby Správca previedol výmaz osobných údajov, 

hlavne v prípadoch, kedy tieto údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak 
spracúvané, alebo kedy dôjde k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním; 

- Právo na obmedzenie spracúvania = právo kedykoľvek požiadať Správcu o obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, ak je presnosť alebo zákonnosť ich spracúvania sporná; 

- Právo na prenositeľnosť údajov = Právo na získanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte; 

- Právo vzniesť námietku = právo kedykoľvek vzniesť u Správcu námietku proti spracúvaniu osobných údajov 
v prípade, že je spracúvanie vykonávané z titulu oprávneného záujmu, a to z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej 
situácie; 

- Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania = právo nebyť predmetom 
žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, vyjmúc 
prípadov strojového vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok, testu a pod.; 

- Právo odvolať súhlas = právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov pokiaľ súhlas 
predstavuje právny základ ich spracúvania; 

- Právo podať sťažnosť = právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. 
Viac informácií o právach klienta je k dispozícií na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.  
 
 
 

V Trnave 16.04.2018 


