OLYMPTOY s.r.o., IČO 25782045

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV spoločnosti OLYMPTOY, s.r.o.
inšpirované nariadením EU 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“)

kontaktný e-mail: recepce@olymptoy.cz, (ďalej ako „my“)

Aké osobné údaje a v akom rozsahu budeme spracovávať ?
Aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, potrebujeme k tomu poznať nasledujúce osobné údaje:
• meno a priezvisko (obchodné meno),
• adresu (sídlo spoločnosti),
• identifikačné číslo (prípadne daňové identifikačné číslo ak ste platcom DPH),
• e-mail a telefónne číslo
• dátum narodenia (pri zamestnancoch a pracovných dohodách)

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, využívame k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu
a ak je medzi nami zmluva už uzavretá, potom ich využívame, aby sme ju mohli splniť.
Obchodným partnerom, s ktorými sme zmluvu už uzavreli, sme oprávnení, v medziach legitímnej
dôvery a neobťažujúcim spôsobom, zasielať aj ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky, a to
na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, že Vám takto budeme zasielať akékoľvek
oznámenie, vždy sa bude jednať o také, ktoré by Vás mohlo zaujímať.
Ak si nebudete želať zasielať takéto informácie, alebo ste neboli nami vyzvaný na potvrdenie
povolenia k zasielaniu týchto, kontaktujte nás, prosím, na kontaktnom e-maile, ktorý je uvedený
vyššie.
Aký je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov?
Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy je
základom takéhoto spracovania práve zmluva.
Akonáhle bude zmluva vzájomne splnená, musíme Vaše osobné údaje archivovať po dobu, ktorú
predvídajú príslušné právne predpisy. Tu je právnym dôvodom spracovania splnenie právnej
povinnosti.
Ak je medzi nami a vami už existujúci vzťah, na základe ktorého sme oprávnení Vám zasielať
marketingové oznámenia, je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov náš
oprávnený záujem.
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Ako dlho budeme údaje uchovávať?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po celý čas, čo budeme plniť našu vzájomnú zmluvu. Po
skončení zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, aby sme splnili
nevyhnutnú archivačnú povinnosť podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú (a
doplnené sú napr. Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o archívnictve a
evidencii).
Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, budeme uchovávať po
zákonnú dobu, pokiaľ nám zákon túto dobu uchovávania neurčuje potom po dobu 5-tich rokov.
Začiatok plynutia tejto lehoty začína dňom, keď sme vzájomne uzavreli zmluvu.
Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?
Máte právo na:
a)

prístup k osobným údajom - na základe Vašej žiadosti Vám musíme oznámiť, či
spracovávame, alebo nespracovávame Vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávame,
potom máte právo na to, aby sme Vám oznámili:
•
•
•
•

za akým účelom Vaše údaje spracovávame,
v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané
ako dlho budú uchovávané,
komu budú sprístupnené, v. či môžete podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných
údajov.

b)

presnosť - ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nesprávne (nepresné) osobné údaje,
potom máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných
údajoch zistíte, dajte nám to na vedomie na e-mailovej adrese: recepce@olymptoy.cz a my
bez zbytočného odkladu vykonáme nápravu.

c)

výmaz – Vaše osobné údaje vymažeme pokiaľ:
•
•
•
•

ich už nepotrebujeme. Alebo
odpadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania. Alebo
vznesiete námietky proti spracovaniu a nie sú dané prevažujúcou oprávnené dôvody pre
pokračovanie v spracovaní. Alebo
nám takúto povinnosť ukladá právny predpis.

d)

vznesenie námietky - máte právo namietať proti priamemu marketingu na základe nášho
oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich osobných údajov pre potreby priameho
marketingu na základe oprávneného záujmu bude okamžite ukončené.

e)

na obmedzenie spracovania - Vaše osobné údaje budeme uchovávať v režime obmedzeného
spracovania, a to po dobu, kým nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania Vašich
osobných údajov.

Pre uplatnenie Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: recepce@olymptoy.cz
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Komu ďalej predávame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje môžu byť predávané tomuto
okruhu osôb:
➢
➢
➢
➢

poskytovatelia právnych, daňových, personálnych a účtovných služieb
štátnym a finančným inštitúciám
bankám, poisťovniam, monitorovacím spoločnostiam, ak je to v našom oprávnenom záujme
poskytovatelia technických riešení (najmä prevádzkovatelia cloudových služieb,
informačného systému a webhostingu).

Našim spracovateľom sú Vaše osobné údaje prenášané vždy na základe spracovateľskej zmluvy a v
súlade s minimálnym požadovaným štandardom ochrany osobných údajov, ktoré GDPR požaduje.
Kam sa môžete obrátiť, ak máte dojem, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s
právnymi predpismi?
Ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi, povedzte nám prosím túto skutočnosť na e-mailovej adrese recepce@olymptoy.cz a
všetko spoločne vyriešime.
Ak by sme sa na niečom predsa len nezhodli, môžete podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných
údajov. Podrobnosti nájdete tu - https://www.uoou.sk/.

Čo ďalšie by ste mali vedieť?
V prípade poskytovania našich služieb osobám mladším ako 16 rokov, spracovávame osobné údaje
detí iba so súhlasom ich zákonného zástupcu, v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvného vzťahu a
na základe nášho oprávneného záujmu.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od: 25. 5. 2018
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