
 
Informácia ohľadne ochrany osobných údajov pre zákazníkov, dodávateľov,  

záujemcov 
 

v súlade s nariadením 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) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme 
informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. 
 
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní 
Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú.  

 
Prevádzkovateľ: 
spoločnosť HDO SK, s.r.o., so sídlom: Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 827 441, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  44851/B. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním 
Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu, a to e-mailom 
na: info@hdosk.sk. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu prevádzky 
prevádzkovateľa HDO SK, s.r.o., Prostredná 14, 907 01 Myjava. 
 
Údaje kontaktných osôb našich potenciálnych a doterajších zákazníkov a dodávateľov budú u nás 
spracovávané nasledovne: 

 

Osobné údaje 

/ ak sú jednotlivé údaje známe / 

Meno a priezvisko zákazníka, dodávateľa, záujemcu a kontaktných osôb 

Bydlisko/miesto podnikania dotknutej osoby 

Dátum narodenia / IČO 

Funkcia, pracovné zaradenie kontaktnej osoby a údaj o jej zamestnávateľovi 

Tel. kontakt, číslo faxu 

Emailová adresa 

 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely: 

 
Spracúvanie na účel vybavenia Vašej objednávky / ponuky / realizácie budúceho obchodného 
vzťahu 
V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy). 

 

Spracúvanie na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov a dodania zmluvne 

dohodnutých dodávok a služieb 
V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 
osoba. 

 
Spracúvanie na účel obchodnej komunikácie (v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov) 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem 
prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je realizácia obchodného styku 
a nevyhnutnosť komunikácie s obchodnými partnermi.   
 
Spracúvanie na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti  
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov nachádzajúcich sa v elektronickej forme 
v informačných systémoch prevádzkovateľa je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa 
zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu 
počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT 
technológiách a systémoch prevádzkovateľa. 
 
Spracúvanie na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami 
a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, 
mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem 
prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok 
a iných právnych nárokov prevádzkovateľa.   

mailto:info@hdosk.sk


 
Spracúvanie na účel správy registratúry  
Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane 
evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel 
spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností 
prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Spracúvanie na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, 
fakturácie a evidencie hotovostnej pokladne 
Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 
 
Spracúvanie na účel vybavovania práv dotknutých osôb  
Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na 
plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov 
(GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 
22 GDPR.  
 
Spracúvanie na účely uzatvárania zmlúv  
Máme oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje osoby, oprávnenej konať v mene zmluvného 
partnera (dodávateľa, zákazníka), ako aj bežné osobné údaje zamestnanca zmluvného partnera, ktoré 
sú uvedené v zmluvách, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzatvárame (resp. 
v návrhoch týchto zmlúv). Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tieto účely na základe 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie. 
 
Lehota uchovávania údajov: 

 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné 
údaje spracúvajú.  
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, 
Vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu budeme uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným 
právnym predpisom.  

 
Príjemcovia údajov 
V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich 

osobných údajov príjemcovia, ktorých určuje právny predpis a to najmä, orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní. 

Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je: 
-  poskytovateľ audítorských služieb. 
V závislosti od účelu spracúvania a  konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich 

osobných údajov aj iné osoby, najmä advokáti, exekútori, zodpovedná osoba v zmysle GDPR. 

Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 
profilovania. 
 
Vaše práva 
Pokiaľ ide o spracúvanie Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: 

- právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo na poskytnutie 
potvrdenia o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje a právo získať prístup k Vašim osobným 
údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR) 

- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR (máte právo na opravu osobných 
údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné) 

- právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR (máte právo dosiahnuť 
u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov; toto Vaše 
právo posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR) 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (máte právo na 
to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý 
z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR) 

- právo na prenos osobných údajov podľa čl. 20 GDPR (za podmienok uvedených v čl. 20 
GDPR máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi) 



 
- právo namietať podľa čl. 21 GDPR  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie 
proti spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom 
základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) vrátane namietania proti profilovaniu 
založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. 
Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ 
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami 
a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov. 

 
Máte tiež právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk. 
 
Zodpovedná osoba: Andrea Gerdes 
Kontakt pre HDO SK: info@hdosk.sk 
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