BAUMIT, spol. s r. o.
Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
podľa čl. 13 Nariadenia GDPR
Spracovateľská činnosť: Súťaž
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ BAUMIT, spol. s r. o. so sídlom v Bratislave,.
Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb
konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby).
Okruh dotknutých osôb: Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene
zmluvných partnerov.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov, sídlo a telefónne číslo.
Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov:
•
kontaktné údaje fyzických osôb: 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické
osoby konajúce v mene právnických osôb),
•
informácie o obchodných prípadoch: 10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty,
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami, štandardnou analýzou
rizík a posúdením vplyvu operácií spracúvania na ochranu osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú
do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a
zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
Dotknutá osoba je oprávnená:
•
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
•
požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
•
požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
•
požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je
zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
•
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je právnym základom
spracúvania.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť
spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné
uplatniť, pretože právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné
uplatniť, pretože údaje nie sú predmetom automatizovaného spracúvania.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné,
pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.

Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma oboznámil s vyššie uvedenou informáciou.
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na vyššie popísaný účel. Súhlas udeľujem na dobu určitú určenú
zákonmi podľa informácie vyššie.
V Bratislave, dňa __.__.____
________________________

meno a priezvisko, podpis

