Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)

Informácie k spracovávaní osobných údajov a práva dotknutej osoby pre túto
činnosť
/IS Kontaktný formulár, tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa
Dobrý deň,
Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov
(GDPR). Aby sme mohli naďalej spolupracovať, je našou povinnosťou Vás
informovať, že spracúvame Vaše osobné údaje.
Evidujeme o Vás tieto informácie:


Názov spoločnosti



Adresa sídla spoločnosti vrátane súradníc GPS



Adresa dodania



Mena kontaktnej osoby spoločnosti



Tel. kontakt (pevná linka, mobil, fax)



Email



Web stránku



IČO



DIČ / IČ pre DPH



Bankový účet

Vaše osobné údaje sme od Vás dostali priamo, cez web, e-mail, osobne alebo
z veľtrhu alebo z iných voľne dostupných zdrojov.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1
písmeno c ZoOOÚ).

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré slúžia a sú určené na plnenie
zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, kontaktovanie prevádzkovateľa
prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webe. Právny základ
spracúvania osobných údajov: zmluvný a predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a
dotknutej osoby prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webe.
Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: od
získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Informácia o tom, či je
poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia
osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou,
ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne
poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.
Práva dotknutej osoby:
právo na prístup k osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Spoločnosť Guldan-Studio s.r.o. používa Vaše osobné údaje výlučne na svoje
účely a neposkytuje ich tretím stranám s výnimkou prepravných spoločností a pošty.
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať nás e-mailom, prípadne zavolať
na telefónne číslo +421 905530006.
S pozdravom
Guldan-Studio s.r.o.

