
 

 

INFORMÁCIE 

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – webstránka 

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými 

stranami: 

1) Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov: 

PROTRADE spol. s r.o., J. Kozačeka 328, 960 01 Zvolen, IČO 31 583 750, zápis v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, 

Vložka č.: 1142/S 

2) S akými údajmi pracujeme a prečo 

a) Kategórie dotknutých osobných údajov: 

- identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu;  

- kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä telefónne číslo a e-mailová adresa;  

b) Účely spracúvania osobných údajov:  

- spracúvanie osobných údajov na základe vášho vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely: 

 informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho 

marketingu; 

c) Právny základ spracúvania osobných údajov:  

- čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných 

údajov dotknutou osobou; 

3) Príjemcovia, ktorým môžeme vaše údaje sprístupniť 

- prevádzkovateľ webovej stránky; 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.  

4) Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje 

- údaje, ktoré o vás spracúvame na základe vášho vyjadreného súhlasu budeme spracúvať po dobu trvania po 

dobu vášho súhlasu; 

5) Ako môžete odvolať súhlas 

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu odoslaného na info@protrade.sk alebo písomne na adresu 

sídla prevádzkovateľa. V prípade správ zaslaných prostredníctvom priameho marketingu môžete svoj súhlas 

kedykoľvek odvolať kliknutím na link uvedený v tele správy. 

6) Vaše práva a ich uplatnenie 

Podľa GDPR máte určité práva spojené so spracúvaním vašich osobných údajov: 

- právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; 

- právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby; 

- právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby; 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby; 

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu na 

základe oprávnených záujmov uvedených v týchto Informáciách; Vaše osobné údaje v takomto prípade 

nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby 

sme v takomto spracúvaní pokračovali; 

- právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby; 

- právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika; 

7) Z akých zdrojov získavame vaše osobné údaje 

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete vyplnením webových formulárov; 

8) Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu a vaše osobné údaje nespracúvame 

formou profilovania. 
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