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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Spoločnost Daktela SK s.r.o., se sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46039601, zapísaná v obchodnom 
registri Zapísaná v obch. registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 70703/B (ďalej len 
"Správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") Spracovávané osobné údaje: 

• meno, 

• priezvisko, 

• e-mailová adresa, 

• telefónne číslo. 
 
Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je 
nevyhnutné pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Tieto osobné 
údaje je nutné spracovať pre umožnenie komunikácie medzi Vami a spoločnosťou. 

 

Osobné údaje budú spracované za vyššie uvedeným účelom po dobu 24 mesiacov od vykonania dopytu 
služieb/služby, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. 

 

Na e-mailovú adresu (prípadne telefónne číslo) Vám budú v prípade uzavretia zmluvy, kde Správca vystupuje v 
pozícii poskytovateľa softvérových a hardvérových služieb, zasielaná obchodné oznámenia, pretože tento  postup 
umožňuje § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru či služieb a možno ich 
kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - 
odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel Správcom spracovávaná po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvy. 

 

Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku 
predstavujú spracovatelia, ktorými môžu byť poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré 
však v súčasnosti Správca nevyužíva. 

 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 

• požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame, 

• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo 
požadovať obmedzenia spracovania, 

• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ sa nejedná o 
osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych 
predpisov, 

• na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, 
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• v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správca podľa čl. 6 ods. 1. 
písm. f) Nariadenia máte právo namietať voči spracovaniu, 

• podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za 
to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v 
rozpore s Nariadením. 

 
 

 


