INFORMÁCIE
poskytnuté dotknutej pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako
„Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Simona Socratousová, so sídlom Revolučná 21, 821 04 Bratislava, IČO: 510 259 49,
DIČ: 1081315983.

1.2.

Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa.

1.3.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa.

1.4.

Účely spracúvania osobných údajov:

1.4.1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi
prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb (napr. tréningy, konzultácie. koučing)
poskytovaných v rozsahu podnikateľského oprávnenia prevádzkovateľa a dotknutou
osobou ako objednávateľom služieb prevádzkovateľa; pod pojmom zmluva sa
rozumie aj objednávka Objednávateľa adresovaná prevádzkovateľovi o poskytnutie
služieb, ktoré prevádzkovateľ v rozsahu objednávky objednávateľovi poskytne
1.4.2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako
poskytovateľom služieb (napr. tréningy, konzultácie. koučing) poskytovaných
v rozsahu
dotknutej

podnikateľského
osoby

ako

oprávnenia

objednávateľom

prevádzkovateľa
služieb

a zamestnávateľom

prevádzkovateľa

pre

svojich

zamestnancov; pod pojmom zmluva sa rozumie aj objednávka Objednávateľa
adresovaná prevádzkovateľovi o poskytnutie služieb, ktoré prevádzkovateľ v rozsahu
objednávky objednávateľovi poskytne zamestnancom objednávateľa spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú
najmä z nasledovných právnych predpisov:
1.4.2.1.

zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.4.2.2.

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.4.2.3.

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.4.2.4.

zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

1.4.3. spracúvanie je uskutočňované na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý dotknutá
osoba vyjadrila na účel informovania dotknutej osoby o produktoch, službách a
aktivitách prevádzkovateľa.
1.5.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.5.1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej
medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb a dotknutou osobou, resp.
zamestnávateľom dotknutej osoby ako objednávateľom služieb prevádzkovateľa
podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií;
1.5.2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z právnych predpisov;
1.5.3. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií.

1.6.

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak sa
spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana s výnimkou
prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov): neaplikuje sa.

1.7.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

1.7.1. spoločnosť poskytujúca v rámci svojho podnikateľského oprávnenia psychometrické
nástroje na riadenie ľudských zdrojov alebo na zistenie osobnostného profilu,
motivácie, rozhodovacieho štýlu, štýlu riadenia alebo správania fyzických osôb;
1.7.2. poskytovateľ služieb cloud computingu;
1.7.3. spracovateľ účtovníctva prevádzkovateľa.
1.8.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa.

1.8.1. Informácia o neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:
1.8.2. Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na
základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):
1.9.

Doba uchovávania osobných údajov (príp. kritéria na jej určenie):

1.9.1. na účel podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií: po dobu trvania zmluvy;
1.9.2. na účel podľa bodu 1.4.2 týchto Informácií: po dobu vyžadovanú právnymi predpismi
alebo po dobu možného uplatnenia právnych nárokov zmluvných strán podľa bodu
1.4.1 týchto Informácií (napr. všeobecná premlčacia lehota v Obchodnom zákonníku
– 4 roky);
1.9.3. na účel podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií: do odvolania súhlasu dotknutou osobou.
1.10. Identifikácia práv dotknutej osoby:
1.10.1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
1.10.2. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.3. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
1.11. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov
Prevádzkovateľ informoval dotknutú osobu pri poskytnutí súhlasu dotknutou osobou, že
má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to
zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu simona.socratous@gmail.com s uvedením, pre
ktoré osobné údaje, pre ktoré súhlas odvoláva súhlas s ich spracovaním.
1.12. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane
informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných
následkov ich neposkytnutia):
1.12.1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií
je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na
plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla,
prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu a poskytnúť dotknutej osobe služby,
ku ktorým sa v rámci zmluvy zaviazal);
1.12.2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.2 týchto Informácií
je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných
právnych predpisov alebo na účely uvedené podľa bodu 1.92. týchto Informácií;
1.12.3. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií
dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená súhlas
so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií
kedykoľvek vziať späť (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla,
prevádzkovateľ by nebol schopný informovať dotknutú osobu o produktoch, službách
a aktivitách prevádzkovateľa).
1.13. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
(vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch
takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa.

