Informácie pre dotknuté osoby
A. Ochrana osobných údajov v spoločnosti
Ochrana osobných údajov je upravená 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) v skratke tiež GDPR a v Slovenskej republike zákonom
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
B. Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje
OSPRA-INVEST, spol. s r.o.
Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava
IČO : 31 352 979
č. t. : 02/4025 2331
web : www.osprainvest.sk
Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou vykonávajúcou podnikateľskú činnosť s dvomi
prevádzkarňami so sídlom v Rovinke, Hlavná 25 a v Bratislave, so sídlom Vajnorská ulica Istrochem. Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v odd. Sro vo vložke č. 5293/B.
Obchodná spoločnosť spracúva osobné údaje v nevyhnutnej miere v súlade s platnou
legislatívou a zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, poskytnutých dotknutými
osobami primeranými prostriedkami. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí má každá
dotknutá osoba právo obrátiť sa na spoločnosť mailom alebo písomne.
Kontakt mail : gdpr@osprainvest.sk
Korešpondenčná adresa : OSPRA-INVEST, spol. s r.o. , Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Obchodná spoločnosť spracováva osobné údaje najmä na základe platných právnych
predpisov v súvislosti s plnením povinností voči verejnoprávnym inštitúciám, v ktorých je
účel, rozsah a doba spracovania jednoznačne určená.
Poskytovanie údajov iným subjektom :
Spoločnosť poskytuje údaje dotknutých osôb iným osobám iba v súvislosti s využívaním
služieb preverených a zmluvne zaviazaných obchodných partnerov, ktorí jej pomáhajú plniť
zákonom stanovené povinnosti a pomáhajú jej spracúvať a chrániť osobné údaje dotknutých
osôb najmä v súvislosti s poskytovaním ekonomických, právnych služieb a služieb na
ochranu BOZP a PO.
Príjemcami osobných údajov sú najmä verejnoprávne inštitúcie, ktorým spoločnosť poskytuje
osobné údaje dotknutých osôb v rámci plnenia zákonných povinností.
Doba uchovávania údajov

:

Spoločnosť uchováva a archivuje osobné údaje po dobu, nevyhnutnú na splnenie účelu
spracúvania osobných údajov. Osobné údaje prestáva spracovávať
- uplynutím lehôt, stanovených osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi ich archiváciu
- uplynutím maximálnej doby uchovávania údajov stanovenej spoločnosťou pre jednotlivé
informačné systémy na základe právneho titulu určené v súlade so Smernicou GDPR
vydanej spoločnosťou

1

- úplným vysporiadaním zákonných a zmluvných práv a záväzkov medzi spoločnosťou a
dotknutou osobou
- dňom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou, pokiaľ
spracúvanie osobných údajov po dlhšiu dobu neustanovuje platný právny predpis
Spoločnosť nespracúva akékoľvek náhodne získané osobné údaje bez právneho titulu a
účelu ich spracúvania či bez súhlasu dotknutej osoby. Pokiaľ je to možné na základe
náhodne získaných osobných údajov informuje spoločnosť dotknutú osobu, ktorej náhodne
získané údaje patria, o ich náhodnom získaní a poskytne dotknutej osobe súčinnosť
potrebné na opätovné získanie kontroly nad jej osobnými údajmi. Bez zbytočného odkladu
po uskutočnení nevyhnutných úkonov k vyriešeniu uvedenej situácie náhodne získané
osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť bezpečným spôsobom zlikviduje.
C. Práva dotknutých osôb :
Každá dotknutá osoba, ktorá udelila spoločnosti súhlas so spracovávaním jej osobných
údajov má právo súhlas kedykoľvek odvolať písomným odvolaním, zaslaným na
korešpondenčnú adresu spoločnosti alebo osobne podanou v prevádzkarni na Hlavnej 325 v
Rovinke.
Dotknutá osoba má právo na
a) informácie o spracúvaných osobných údajov spoločnosťou.
Termín - ihneď po overení totožnosti
b) prístup k spracúvaným informáciám spoločnosťou formou kópie. Údaje spoločnosť
poskytne v písomnej listinnej podobe, v prípade podania elektronickej žiadosti v
elektronickej podobe pokiaľ nepožiada dotknutá osoba o inú formu poskytnutia.
Termín : 1 mesiac odo dňa doručenia
c) na opravu spracúvaných údajov v rámci spoločnosťou prijatých opatrení na správnosť,
presnosť a úplnosť spracúvaných osobných údajov o dotknutých osobách. Pokiaľ
dotknutá osoba zistí, že spoločnosťou spracúvané osobné údaje sú neaktuálne,
nepresné
alebo neúplné, môže kedykoľvek požiadať o ich opravu prípadne doplnenie písomne
alebo elektronicky.
Termín : 1 mesiac
d) výmaz osobných údajov , pokiaľ na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ alebo
neprevažujú žiadne iné oprávnené dôvody spoločnosti na spracúvanie osobných
údajov.
Pri uplatnení tohto práva je vhodná osobná komunikácia so správcom osobných údajov
spoločnosti v prevádzkarni na Hlavnej 325 v Rovinke.
Termín : bez zbytočného odkladu
e) námietku proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie dotknutej
osoby, ak spoločnosť spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.
Termín: bez zbytočného odkladu
f) prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojov čitateľnom formáte. Dotknutá
osoba má právo preniesť tieto
osobné údaje tretej osobe, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie osobných
údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (elektronicky) na základe súhlasu
dotknutej osoby alebo v nevyhnutnom rozsahu na plnenie zmluvy , ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím takejto zmluvy
na
základe žiadosti dotknutej osoby.
Termín : 1 mesiac
g) obmedzenie spracúvaných osobných údajov po dobu overenia namietanej správnosti
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osobných údajov dotknutou osobou, v prípade nezákonného spracúvania osobných
údajov, spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na určený účel ich spracúvania, avšak
dotknutá osoba ich potrebuje v súvislosti s uplatnením jej právneho nároku a v prípade
,
ak dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov po dobu overenia
opodstatnenosti námietok dotknutej osoby.
h) podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov SR na vzore
návrhu, zverejnenom na jeho webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou

Zoznam informačných systémov, v ktorých spoločnosť spracúva osobné údaje poskytne
spoločnosť na základe osobnej požiadavky dotknutej osoby v mieste korešpondenčnej
adresy uvedenej v tejto informácie.
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