Oznámenie pre zmluvných partnerov
Vážený pán / Vážená pani,
dňa 25. 5. 2018 vstúpili do účinnosti nové pravidlá o ochrane osobných údajov (GDPR).
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť DPS financial consulting, s. r. o., so sídlom:
Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 46 713 930 (ďalej len „Spoločnosť“), Vás na základe zmluvy
eviduje ako zmluvnú stranu.
V dôsledku uzatvorenia zmluvy dochádza zo strany Spoločnosti k spracúvaniu osobných údajov, a to Vašich,
prípadne iných fyzických osôb (ďalej len „Osobné údaje“).
Osobné údaje sme získali priamo od Vás a/alebo vlastnou činnosťou Spoločnosti v súvislosti s plnením
zmluvy alebo v súvislosti s výkonom svojich práv ako zmluvnej strany.
Osobné údaje spracúvame výlučne na účely poskytovania plnenia práv a povinností zo zmluvy, či na účely
ochrany svojich právnych záujmov a chránime ich. Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a za ich
akékoľvek zneužitie nesieme právnu zodpovednosť.
Osobné údaje spracúvame zákonne na základe nasledovných právnych dôvodov, ktoré predpokladá GDPR:
a)
b)
c)

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, a
zároveň
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti,

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné pre uplatnenie oprávneného záujmu
(ochrana akýchkoľvek práv a oprávnených záujmov Spoločnosti ako zmluvnej strany
vyplývajúcich jej zo Zmluvy).

Osobné údaje nespracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, pretože sme oprávnení tak urobiť aj bez
Vášho súhlasu.
Osobné údaje v prípade ak je to nevyhnutné pre naplnenie účelu spracúvania Osobných údajov poskytneme
príjemcom, a to najmä a v závislosti od konkrétnych okolností prípadu: (i) orgánom verejnej moci, (ii)
notárom, (iv) protistrane, (v) exekútorom, (vii) prípadne iným osobám (advokátom).
K Osobným údajom majú prístup konateľ Spoločnosti, zamestnanci Spoločnosti, prípadne spolupracujúci
poskytovatelia služieb napr. advokáti a/alebo subdodávatelia, ktorí majú od nás oprávnenie na spracúvanie
Osobných údajov a sú povinní Osobné údaje chrániť v rozsahu, v akom sme ich povinní chrániť my.
Osobné údaje sme prípadne povinní poskytnúť aj inej oprávnenej osobe, ktorá sa preukáže zákonným
dôvodom.
Osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú osobitnými predpismi (spravidla po dobu troch rokov),
pričom po uplynutí tejto doby zisťujeme, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ich ďalšie uchovávanie nie je
v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov. V prípade, že osobné
údaje ďalšj nepotrebujeme spracúvať, bezpečne ich zlikvidujeme a dokumentáciu skartujeme.
V prípade naplnenia podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom
máte v zmysle § 19 a nasl. ZoOOÚ, resp. čl. 15 až čl. 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie,
prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov.
Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR.

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s
právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na
ochranu osobných údajov SR.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany Osobných údajov, môžete nás kontaktovať na telefonickej linke
+421 911 534 111, poslať mail na dpsfc@dpsfc.sk alebo sa osobne opýtať priamo u nás v sídle Spoločnosti.

Dňa 24.05.2018

_________________________
DPS financial consulting, s. r. o.
Mgr. Juraj Balog, konateľ

