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                                         Informačná povinnosť Prevádzkovateľa ! 
 

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov , ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( 

ďalej len GDPR ) 

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR Vás stručne informujem o spracovaní Vašich osobných údajov 

( ďalej len OÚ ) 
 

 

a.   Prevádzkovateľ OÚ : 
 

      Josef Eckhardt – AMEJ  sídlo Piešťany , Hospodárska 7927/20 ( ostatné údaje v hlavičke ) 

 

b.  Odpoveď v prípade dotazov : 
 

     V prípade dotazov alebo otázok k ochrane OÚ sa môžete informovať na uvedených kontaktných údajoch .  

 

c.  V akých situáciách bude prevádzkovateľ OÚ spracúvať : 
             

      OÚ spracúvam bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy mi platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú OÚ, ktoré mi      

      poskytujete zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu , mi musíte poskytnúť , v opačnom prípade  

      nebudem môcť splniť Vaše ani moje povinnosti určené pre daný účel .  

      Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, predzmluvných vzťahov, vedenia učtovníctva       

      a plnenia zákonných povinností. 

 

d.   Doba uchovania OÚ : 
 

      OÚ uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa  

      riadim osobitnými predpismi a základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie OÚ . 

 

e.   Príjemca OÚ :  
     

      OÚ poskytujem iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu mojim zmluvným partnerom pre realizáciu  

      zmluvného vzťahu a bežné fungovanie firmy, v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy mi právo alebo  

      povinnosť poskytnutia Vašich OÚ ukladajú právne predpisy. 

 

f.   Prenos OÚ do tretích krajín : 
 

     Vaše osobné údaje neposkytujem do tretích krajín mimo EU. 

 

g.  Práva pri spracovaní OÚ : 
 

     právo na prístup , právo na opravu , právo na výmaz , právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov,  

     právo vzniesť námietku , právo na sťažnosť – Úrad na ochranu osobných údajov SR , www.uooou.sk  
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