Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto
podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje
v rámci spoločnosti BAYERN CENTER HC, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 25, 920 01
Hlohovec, IČO: 36 238 619 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať
telefonicky na 033/732 09 21, e-mailom na oliver. baumann@bayerncenterhc.sk lebo poštou na
adresu nášho sídla.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane
osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými
ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako
aj ďalšími predpismi.
Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:




poskytovať služby našim klientom;
plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Kategórie
účelov
spracúvania
Poskytovanie
služieb v zmysle
podnikateľskej
činnosti
Účely týkajúce sa
ochrany
oprávnených
záujmov
Marketingové
účely

Právny základ

Súvisiace predpisy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Občiansky
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
zákonník

a Obchodný

Oprávnený záujem našej spoločnosti GDPR,
Občiansky
alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 a Obchodný
zákonník,
písm. f) GDPR
Civilný sporový poriadok

oprávnený záujem našej spoločnosti Zákon
o elektronických
alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 komunikáciách,
Zákon
písm. f) GDPR
o reklame, Zákon o ochrane
spotrebiteľa,
Občiansky
zákonník
Štatistické účely, Čl. 89 GDPR
Zákon o archívoch
archívne účely
vo
verejnom
záujme
Personalistika
Plnenie zákonnej povinnosti podľa Zákonník práce, a ďalšie
a mzdy
čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený predpisy
záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR prípadne aj plnenie zmluvy
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Účtovné
daňové účely

podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
(vo vzťahu k osobitným kategóriám
osobných
údajov
môže
ísť
o dodatočné podmienky podľa čl. 9
ods. 2 písm. b) GDPR)
a Plnenie zákonnej povinnosti podľa Osobitné zákony v oblasti
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
účtovníctva a správy daní

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?
Oprávneným záujmom našej spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov je informovať
Vás o novinkách tykajúcich sa našich služieb a ochrana našich právnych nárokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere
a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, advokátskej
kancelárii, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom,
odborným konzultantom), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej
spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Cookies
Ak navštívite našu webovú stránku, vo Vašom počítači sa vytvorí malý textový súbor – cookie,
ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. počítač, mobil) pri prehliadaní našej webovej stránky.
Súbory cookies umožňujú sledovať počet návštevníkov, alebo zapamätať si informácie o Vašej
návšteve. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.
Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky
súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste
im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku
vymazávať.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Prenos osobných údajov do
tretích krajín môže byť uskutočňovaný len na žiadosť klienta.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú, spravidla počas trvania zmluvy a následne počas plynutia lehôt na
uplatňovanie našich právnych nárokov. Uchovávanie Vašich osobných údajov môže trvať aj
dlhšie, ak to vyplýva z platnej právnej úpravy.
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Komentár [MPH1]: Len
v prípade, že používate
cookies.

Ako o Vás získavame osobné údaje?
Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je
získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu
neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vám
naše služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby.
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných
verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. z dokladov o vozidle, obchodný register,
živnostenský register a pod.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak o Vás
spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek právo namietať
proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu ako
aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Zmeny podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám
povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať
byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a
zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom,
túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo
osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
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