
GDPR 

Podmienky ochrany osobných údajov a spracovávanie  

osobných údajov 
 

I. Základné ustanovenie – Prevádzkovateľ osobných údajov 
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 

Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o. IČO 47368322 so sídlom Rúbanisko III 

2804/7, Lučenec 984 03 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 

adresa: Rúbanisko III 2804/7, 984 03 Lučenec 

tel. číslo: +421 902 660 419 

kontaktný e-mail: cabanova@technologybene.sk  

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré vedú k identifikovaniu fyzickej 

alebo právnickej osoby, napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo 

OP, rodné číslo, ak ide o podnikateľa - fyzická osoba/živnostník názov a sídlo 

spoločnosti, číslo bankového účtu, kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo, linky na sociálne 

siete), záznamy z e-mailovej alebo poštovej komunikácie). 

2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Simona Čabanová, 

cabanova@technologybene.sk, +421 902 660 419 

 

II. Účely spracovávania osobných údajov, zdroje a kategórie 
1. Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la a výlučne 

len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté (aby bolo možné poskytnúť Vám požadované 

služby a spätne kontaktovať na základe Vašej žiadosti).  

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje v súlade so 

zákonom, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy (pre vypracovanie obchodných ponúk, pre 

udelenie plnej moci, ktorej predmetom bude poskytovanie našich služieb 

a zastupovania klienta, k uzatváraniu zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie našich 

služieb, k vystavovaniu daňových dokladov, faktúr a pod., ktoré súvisia 

s poskytovaním našich služieb).  

 

III. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov 
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:  

• plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, 

• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu 

(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a noviniek) podľa § 13 ods. 1 písm. 

f) Zákona, 

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu 

(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 

písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.  

2. Zákonným účelom spracovania osobných údajov je: 
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• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich 

zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou firmou (prevádzkovateľom). 

• poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie 

zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju 

zo strany prevádzkovateľa plniť, 

• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít 

• kontaktovanie na základe vyplneného dotazníka na web stránke spoločnosti 

technologybene.sk. 

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov 
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv 

a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom 

a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení 

zmluvného vzťahu).  

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečíme 

likvidáciu osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ to osobitný zákon 

nevyžaduje inak.  

 

V. Podmienky zabezpečenia a ochrana osobných údajov 
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, k spracovaniu osobných údajov nemá prístup žiadna 

neoprávnená osoba, ani ich bez Vášho súhlasu neodovzdávame ďalším subjektom 

na spracovanie, ak to nevyžaduje zákon.  

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené 

osoby. 

3. Prijali sme všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných 

údajov. 

 

VI. Vaše práva 
1. Podľa jednotlivých podmienok stanovených v Zákone máte: 

• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,  

• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie 

spracovania podľa § 24 Zákona,  

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,  

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,  

• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,  

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu 

alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.  

2. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame podľa ustanovení 

v Zákone, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 

v Slovenskej Republike. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 
1. Odoslaním požiadavky z webového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á 

s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 



2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 

osobných údajov zverejní vždy na svojich internetových stránkach. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2019. 


