OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V nasledujúcich riadkoch Vám popíšeme ako a prečo Objavte seba, Ing. Dagmar Kolesárová, IČO
44338643, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra 13019963 s miestom podnikania Koceľova 834/5, 900 26 Slovenský Grob spracúva Vaše osobné údaje.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov
(„GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré
upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby.

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
 zákazníkov, ktorí sú fyzické osoby, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno,
priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 fyzické osoby, ktoré konajú v mene zákazníkov resp. zastupujú zákazníkov (právnické osoby),
spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Spracúvanie Vašich osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:
 riadne vykonávať naše hlavné činnosti, a to poskytovanie a predaj služieb, ktoré ponúkame, v prípade
záujmu zákazníkov o predmetnú službu,
 vyhotovovať zmluvnú dokumentáciu v súvislosti s výkonom našej činnosti podľa predchádzajúceho
bodu a riadne plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a Vami;
 vykonávať marketingovú a reklamnú činnosť voči našim existujúcim ako aj potenciálnym zákazníkom.

AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zmluvy z našej strany v
súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 Právnym základom v prípade spracúvania e-mailovej adresy dotknutej osoby na účely zasielania
newsletterov zo strany Prevádzkovateľa, je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)
GDPR.

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ?
Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, a preto ste ako
dotknutá osoba povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade uzatvorenie zmluvy

medzi nami a Vami nie je možné. Neudelenie súhlasu na spracúvanie Vašej e-mailovej adresy na účely
zasielania newsletterov, nebude mať za následok neuzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami.

AKO OD VÁS ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Pokiaľ ste našim zákazníkom, Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Pokiaľ by ste nám takéto
údaje neposkytli, mohlo by to mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vám kvalitné služby, resp. by
Vám naše služby nebolo možné poskytnúť vôbec.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje
spracúvajú, najviac však po dobu 5 rokov.

KOMU SPRÍSTŇUPUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje našich potencionálnych ako aj existujúcich zákazníkov sprístupňujeme vždy len v
nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. osobám, ktoré sú nami poverené na
vykonanie úkonov súvisiacich s našou činnosťou, a to predovšetkým:
 tretím osobám, ktorými sú osoby zabezpečujúce riadne doručenie objednaného tovaru, alebo
sprostredkovanie služieb našim zákazníkom.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
Pokiaľ ste náš zákazník, máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo na ich
zmenu či opravu. Takisto máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie ich
spracúvania, pričom v prípade uplatnenia tohto práva, musíte odôvodniť jeho uplatnenie.
Vami udelený súhlas na spracovanie údajov máte taktiež právo kedykoľvek odvolať, avšak bez toho, aby
to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.
Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu na základe
oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
Tiež máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Všetky svoje práva
môžete uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov,
ktoré uvádzame na začiatku tohto textu.
Ak by ste mali akékoľvek doplňujúce otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@objavteseba.sk,
telefonicky +421 903 777 174 alebo na adrese Koceľova 5, 900 26 Slovenský Grob.

