Informácie pre klientov o spracovaní osobn!ch údajov
Va!e práva pri spracúvaní osobn"ch údajov sú upravené v zákone !. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn!ch
údajov a o zmene a doplnení niektor!ch zákonov (!alej len „zákon ". 18/2018 Z. z“) v Nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzick!ch osôb pri spracúvaní osobn!ch
údajov a o vo!nom pohybe tak"chto údajov, ktor"m sa zru#uje smernica 95/46/ES (v#eobecné
nariadenie o ochrane údajov)
I. Správca osobn!ch údajov
• FIRMA:

EKOLOR s.r.o.

• I!O:
• ADRESA:

31656358
Ju!ná trieda 82, 040 17 Ko"ice

• KONTAKT: mail:ekolor@ekolor.sk, tel.: +421 (0)55 / 677 05 68
Zastúpen!: Svetlana Kuzderová, konate!
Správca je podnikate!om v oblasti predaja stavebného materiálu.
II. Ú!el / spracovanie osobn"ch údajov
Va!e osobné údaje spracovávame na ú"ely:
• vedenie dokumentácie súvisiacej s na!ím podnikaním a obchodn!mi prípadmi;
• vedenie objednávacích systémov;
• vedenie adresárov klientov a zamestnancov;
• spracovanie v!kazov pre orgány verejnej moci;
• ú!tovn"ch a da#ov"ch operácií;
• vedenie evidencie s!a"ností;
• vedenie zoznamov vyradenej dokumentácie;
• vedenie reklamácií;
• vedenie evidencie o na!ich príjmoch a v"davkoch, prijat"ch platbách a o hospodárení, ako vypl"vajú
z predpisov upravujúcich dane a ú!tovníctvo;
• zasielanie obchodn!ch oznámení.
III. Právny základ spracovania osobn!ch údajov
Právnym základom pre spracovanie Va!ich osobn"ch údajov uveden"ch v bode II. je:
• Splnenie na!ej zákonnej povinnosti (najmä zákon ". 563/1991 Zb. o ú"tovníctve, zákon ". 586/1992
Zb. o daniach z príjmov, zákon !. 634/1992, o ochrane spotrebite"a).
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• Splnenie záväzkov zo zmluvy, na základe ktorej Vám poskytujeme na!e slu"by (táto zmluva nemusí
by! uzatvorená písomne).
• V prípade zasielania príle!itostn"ch obchodn"ch oznámení príbuzn"ch s predan"mi produktami alebo
tovarom spracovávame Va!e osobné údaje (e- mailová adresa, meno, priezvisko, dátum narodenia) na
základe oprávneného záujmu, preto!e predpokladáme, !e vás "al#ia ponuka podobn$ch produktov a
slu!ieb mô!e zaujíma".
• Súhlas klienta so zasielaním obchodn!ch oznámení.
IV. Príjemcovia osobn!ch údajov
Príjemcovia Va!ich osobn"ch údajov mô#u v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v
konkrétnych prípadoch okrem Vás by! najmä "tátnymi orgánmi. Osobné údaje mô#u by! pre
zabezpe!enie vy""ie popísan#ch ú!elov spracovávané ved$a správcu tie% spracovate!ovi, a to na
základe zmlúv o spracovaní osobn!ch údajov uzatvoren!ch v súlade so v"eobecn!m nariadením o
ochrane osobn!ch údajov. Va"e osobné údaje neposkytujeme do zahrani#ia.
V. Doba spracovania osobn!ch údajov
Osobné údaje obsiahnuté v obchodnej dokumentácii sú spracovávané po dobu stanovenú príslu!n"mi
právnymi predpismi alebo po dobu, po ktorú budete na!ím klientom a následne po dobu jedného roka
potom, !o na"im klientom prestanete by#.
VI. Práva dotknutej osoby
Pri spracovaní osobn!ch údajov máte nasledujúce práva t!kajúce sa ochrany svojich osobn!ch údajov:
• právo po!adova" od nás prístup k Va#im osobn$m údajom;
• právo na opravu Va!ich osobn"ch údajov, ktoré spracovávame;
• právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená, !e musíme Va!e osobné údaje,
u ktor!ch bolo spracovanie obmedzené, ozna"i# a po dobu trvania obmedzenia ju nesmieme $alej
spracováva! s v"nimkou ich ulo#enia. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak
! popierate presnos! osobn"ch údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnos!
osobn!ch údajov overi";
! spracovanie je protiprávne a Vy odmietate vymazanie osobn!ch údajov a "iadate namiesto toho
o obmedzenie ich pou!itia;
! ak u! Va"e osobné údaje nepotrebujeme na ú#ely spracovania, ale Vy ich po!adujete pre ur"enie,
v!kon alebo obhajobu právnych nárokov;
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! ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu uvedenú ni!"ie v bode VII., pokia# nebude overené,
!i na"e oprávnené dôvody pre spracovanie preva#ujú nad Va"imi záujmami alebo právami a
slobodami;
• právo na vymazanie osobn!ch údajov. Právo na vymazanie osobn!ch údajov sa vz"ahuje len na
osobné údaje, ktoré spracovávame na iné ú!ely, ne" je poskytovanie na#ich slu"ieb. Údaje, ktoré o vás
vedieme za ú!elom poskytovania slu"ieb, vymaza# nesmieme;
• právo na prenosnos! údajov. Mô"ete "iada!, aby sme Vám Va#e osobné údaje poskytli za ú$elom ich
odovzdania inému správcovi osobn!ch údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému správcovi
osobn!ch údajov. Toto právo v"ak máte len oh#adne t!ch údajov, ktoré spracovávame automatizovane
na základe Vá!ho súhlasu alebo zmluvy s Vami. Údaje, ktoré o vás vedieme za ú"elom poskytovania
na!ich slu"ieb, v!ak smieme poskytnú# len Vám a za zákonn$ch podmienok aj orgánu verejnej moci.
• právo poda! s!a"nos! u dozorného úradu, a to v prípade, !e sa domnievate, !e spracovanie osobn"ch
údajov dochádza k poru!eniu právnych predpisov o ochrane osobn"ch údajov. S#a$nos# mô$ete poda#
na dozorného úradu v mieste svojho obvyklého bydliska, na pracovisku alebo v mieste, kde do!lo k
údajnému poru!eniu. V Slovenskej republike je dozorn"m úradom Úrad na ochranu osobn"ch údajov
SR, Hrani!ná 12, Bratislava .
VII. Právo namieta! proti spracovaniu
V prípade, !e Va"e osobné údaje spracovávame na ú#ely oprávnen$ch záujmov na"ich alebo niekoho
!al"ieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), máte kedyko#vek právo vznies$ proti
takémuto spracovaniu námietku. Námietku mô!ete vznies" na na#ej adrese uvedenej v bode I. Ak
takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takomto spracovaní pokra!ova" len vtedy, ak
preuká!eme záva!né oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré preva!ujú nad Va"imi záujmami alebo
právami a slobodami, a !alej vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na ur"enie, v#kon alebo obranu
právnych nárokov.
VIII. Povinné spracovanie a povinnos! poskytnú! osobné údaje
Spracovanie Va!ich osobn"ch údajov na ú#ely poskytovania na!ich slu$ieb je zákonnou po$iadavkou.
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