Ochrana osobných údajov







k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom,
profesionálne a citlivo
Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany
prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú
zaviazaní mlčanlivosťou
získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe
ktorého ste nás kontaktovali
môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej
komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.nalslovakia.sk
NAL - Slovakia s.r.o.
sído: 17.novembra 54, 083 01 Sabinov
IČO: 45500983
DIČ: 2023022155
IČ DPH : SK2023022155


prevádzkovateľ získava
www.nalslovakia.sk

osobné

údaje

prostredníctvom

internetovej

stránky

II.
Účel spracúvania osobných údajov




účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to
telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov,
údaje na doručenie
 kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia
objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na
účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, tel.kontakt


IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov


prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie
záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a
zákazníkom
 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na
splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych
predpisov


V.
Zverejnenie údajov


prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje
VI.
Podmienky spracúvania

prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných
údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo
funkčnosť jeho informačných systémov
 prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov dotknutej osoby


VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby


zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé
údaje

VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:


získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii
spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému
boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o
medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu
osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich

spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné
údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania
vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch
poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o
význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú
osobu;


na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.



na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018
Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.



Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu
osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

IX.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním


V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby,
dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.



Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:



1. emailovou správou zaslanou na adresu info@nalslovakia.sk



2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlasu“ na obálke,



3. osobne v sídle prevádzkovateľa, na adresa: NAL – Sloavakia s.r.o., 17.novembra 54, 083 01
Sabinov.

