Profesionálna ochrana pred tepelnými rizikami
Professional protection against thermal risks
SAFEPRO s.r.o., Lesná 6, 040 01 Košice, tel.: 0905 651 814
Prevádzka: Pekná 10, 040 01 Košice, tel.: 055 / 622 70 82

web: safepro.sk, e-mail: safepro@safepro.sk

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov
Pravidlá GDPR zásadne neovplyvnia naše Všeobecné obchodné podmienky ani služby, pretože pracujeme
prevažne s dátami o právnických osobách. V rámci toho však dochádza aj k spracúvaniu niektorých osobných
údajov fyzických osôb, najmä spoločníkov, členov štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb a iných.
Spoločnosť SAFEPRO s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné pre splnenie Obchodnej
zmluvy v súvislosti s predajom tovaru (fakturácia, povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov), alebo
pre súvisiace úkony potrebné pred uzavretím takejto zmluvy.
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť SAFEPRO s.r.o.), ďalej len „prevádzkovateľ“,
ktorý je súčasne správcom osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné:
SAFEPRO s.r.o. so sídlom: Lesná 6/1604, 040 01 Košice, SK a prevádzkou: Pekná 10, 040 01 Košice, SK
tel.: 0905 651 814, e-mail: safepro@safepro.sk
Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
- Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to
na konkrétne splnenia povinností uložených prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č.
235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu,
v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
- Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím
takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred
uzavretím takejto zmluvy a ďalej na plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa.
Doba uloženia osobných údajov: Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností
zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov,
najdlhšie však po dobu stanovenú obecnými záväznými právnymi predpismi.
Rozsah spracovania údajov: Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje potrebné pre Obchodnú zmluvu
(fakturáciu) a súvisiace služby (napríklad doprava tovaru a zasielanie informácií). Medzi tieto informácie patria najmä:
Fakturačná adresa, adresa pre doručenie zasielanie objednaného tovaru, kontaktná/zodpovedná osoba (meno a
priezvisko), telefónne číslo, e-mailová adresa a história nákupov.
Na stránkach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie Vašich osobných údajov.
Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní
tovaru či realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy (faktúry) a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby
súvisiace s prevádzkou softvéru, ukladania a zálohovania dát. Títo príjemcovia sú viazaní platnými zákonmi,
nariadeniami a vyhláškami o ochrane osobných údajov. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za
účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné
úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecné záväzné právne predpisy.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre
uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany
prevádzkovateľa splniť. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup
k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich
spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Pokiaľ by ste sa domnievali, že
spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené, či bolo porušené nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť
u dozorného úradu.
Odkazy na legislatívu:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov)
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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