Informácia o spracúvaní osobných údajov Užívateľov
Informácie poskytované dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa
ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Ú. v. EÚ L 119,
4.5.2016) (ďalej len „nariadenie“)
PORT System s.r.o., so sídlom Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 439 839, zapísaná v
obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 112908/B
(ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe pri získavaní
osobných údajov od dotknutej osoby nasledovné informácie v súvislosti so spracovaním osobných
údajov:
1.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
PORT System s.r.o., so sídlom Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 439 839,
zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 112908/B
telefón: 02/800 60 400
e-mail: info@portsystem.sk

2.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:
plnenie podľa Všeobecných zmluvných podmienok pre používanie Internetového portálu,
získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie, prehliadanie, poskytovanie prenosom, šírenie,
vymazanie, likvidácia osobných údajov

3.

Právny základ spracúvania
a) článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za
účelom uzavretia a plnenia Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je prevádzkovateľ a dotknutá
osoba a vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím Zmluvy,
b) článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia - spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za
účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa po skončení zmluvného vzťahu.
Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby archivovať v nevyhnutnom rozsahu
pre účely splnenia jeho zákonných povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných
právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia jeho povinností voči Úradu na
ochranu osobných údajov.
c) článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – osobné údaje budú po skončení zmluvného vzťahu
archivované na dobu uvedenú nižšie na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany
práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy.

4.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – právni zástupcovia prevádzkovateľa,
účtovník prevádzkovateľa, orgány finančnej správy, Úrad na ochranu osobných údajov, orgány
verejnej správy.

5.

Doba uchovávania osobných údajov:
a) v prípade podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia - osobné údaje budú spracúvané na
dobu potrebnú na plnenie povinností zo Zmluvy, a po skončení zmluvného vzťahu budú
archivované pre účely splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových a
účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely
preukázania plnenia povinností prevádzkovateľa voči Úradu na ochranu osobných údajov v
nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

b) v prípade podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia - Pre účely uplatnenia prípadných
nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budú osobné
údaje archivované na dobu 3 rokov od skončenia zmluvného vzťahu t.j. premlčaciu dobu
určenú v súlade s Občianskym zákonníkom.
6.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
údajov v rozsahu článkov 15 až 19 nariadenia ako aj právo na prenosnosť údajov vo vzťahu
Zmluvy rozsahu článku 20 nariadenia, a to všetko spôsobom podľa článku 12 nariadenia. Právo
na prístup k osobným údajom znamená, že dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa
získať informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide a akým
spôsobom sú spracúvané. Dotknutá osoba má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu opravil na jej žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné
údaje má dotknutá osoba právo kedykoľvek doplniť.
Právo na výmaz osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť
prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe spracúva, ak sú splnené
určité podmienky a dotknutá osoba o to požiada.
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracúvanie jeho
osobných údajov.
Právo na prenosnosť údajov dáva dotknutej osobe možnosť získať osobné údaje, ktoré
prevádzkovateľovi poskytla, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže
následne odovzdať inému prevádzkovateľovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich
prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.
Spôsoby uplatnenia práv Dotknutej osoby je možné uplatniť e-mailovou žiadosťou na adresu
elektronickej pošty prevádzkovateľa, prípadne písomnou žiadosťou adresovanou na sídlo
prevádzkovateľa.
Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť listom adresovaným na sídlo prevádzkovateľa alebo
emailom na elektronickú adresu prevádzkovateľa info@portsystem.sk.

7.

Dotknutá osoba má právo spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia kedykoľvek namietať.

8.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.

Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie a na plnenie Zmluvy, možné
následky neposkytnutia osobných údajov - neuzavretie Zmluvy.

