Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj
vaše právo na informácie.
S účinnosťou odo 25.5.2018 ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13 NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) a §19 zákona č.18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“).
Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti,
obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity,
dôvernosti a zodpovednosti.
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa
Spoločnosť GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, 040 01 Košice, IČO: 36 596 809, tel. č.: 0904 375
494, email: geospol@geospol.com
Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?
Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú
osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail
geospol@geospol.com, telefonicky volajte na číslo+421 904 375 494 , alebo nás navštívte osobne na
adrese našej spoločnosti
Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
 v agende zmluvy: ak v zmluve Ste uvedení ako zmluvná strana Vaše osobné údaje
spracúvame z dôvodu aby bolo zrejmé, kto je zaviazaný na plnenie povinností vyplývajúcich
zo zmluvy.
Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame len nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do kategórie tzv. bežných osobných údajov,
a to: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo
občianskeho preukazu, IBAN, podpis.
Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi v agende zmluvy?
 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a z nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady( EÚ) 2016/679.
 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
 Daňový úrad
 Poskytovateľ IT služby
Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?
Nezamýšľame prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v agende zmluvy uchovávame po nevyhnutnú dobu v súlade s požiadavkami
zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach, a to 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou požiadavkou?
Poskytnutie Vašich osobných údajov pre agendu zmluvy je potrebné, pretože ide o prvú podstatnú
náležitosť pri zmluve, bez určenia zmluvných strán by zmluva nemohla byť určitým právnym úkonom
. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (t. z., že je zákonné).
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
svojich osobných údajov;
 namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 na prenosnosť osobných údajov;
 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.

