INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je vydaná spoločnosťou:
INGOS, a. s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - mestská časť Lamač 841 04, IČO:36479225, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka č. 6811/B (ďalej len „spoločnosť“
alebo „prevádzkovateľ“) v zmysle ustanovení nariadenia 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 (ďalej len „GDPR“) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra
2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ:

INGOS, a. s.
Lamačská cesta 3/A
Bratislava - mestská časť Lamač 841 04
IČO: 36479225

Prevádzkovateľom sú aj spoločnosti zo Skupiny spoločností INGOS, a.s., t.j. spoločnosti ktoré sú so
spoločnosťou INGOS a.s. priamo alebo sprostredkovane v postavení ovládajúcej alebo ovládanej osoby
podľa ustanovenia § 66a Obchodného zákonníka.
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov ako aj zásady v nej obsiahnuté sa týkajú spracúvania
osobných údajov pre všetkých spoločností v rámci skupiny spoločností INGOS, a.s. do ktorej patria
spoločnosti: INGOSING DV s.r.o.(IČO: 47 577 401), INGOSING SK s. r. o. (47 579 072 ), RENTING,
s.r.o. (44 129 734), INSIDE - SK, spol. s r.o.(IČO:36 476 358), IPSA, s.r.o.(IČO:44 140 118), INGOP
s.r.o.(IČO:45 278 164), SOGNI (IČO: 46 773 037) v texte aj „Skupina spoločnosti INGOS“
Kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobných údajov:
V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky alebo by
chcela uplatniť akékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov spoločnosťou, môže
sa so svojimi požiadavkami obrátiť na nasledovné kontakty:
e-mail: ingos@ingos.sk
alebo písomne na adresu spoločnosti: Lamačská cesta 3/A, Bratislava-mestská časť Lamač 84104.

Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán“)
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na tento Úrad.

1.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, bez ohľadu na štátnu
príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne
požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,
ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov,

sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na základe
poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s
osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie osobných
údajov prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie osobných údajov,
obmedzenie, vymazanie osobných údajov, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho
úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
informačným systémom je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný
na funkčnom základe alebo geografickom základe,
obmedzením spracúvania osobných údajov je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom
obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor: meno, priezvisko, dátum narodenia; identifikačné číslo
(rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, lokalizačné údaje – adresa), genetické údaje týkajúce sa
zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby; údaje týkajúce
sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom
fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby; údaje špecifické pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
online identifikátor - fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich
prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory).
šifrovaním je transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po
zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
online identifikátorom je identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP
adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu
zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami
môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
porušením ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných
osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,
príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu
sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných
údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou
fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné
údaje,
zmluvným partnerom je osoba, s ktorou má prevádzkovateľ v rámci výkonu svojej podnikateľskej
činnosti uzatvorený obchod, pričom pod pojmom obchod sa rozumie vznik, zmena alebo zánik

záväzkových vzťahov medzi zmluvným partnerom a prevádzkovateľom. Zmluvným partnerom je
taktiež osoba, s ktorou prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod
neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť zmluvným partnerom prevádzkovateľa, a tiež zástupca
zmluvného partnera, ktorý v mene zmluvného partnera vystupoval, rokoval a uzatvoril obchod.

2.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:
a) Informačný systém obchodní partneri

Osobné údaje obchodných partnerov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo
iný pobyt - ulica a číslo, mesto, PSČ, miesto podnikania, email, telefónny kontakt, číslo bankového
účtu (IBAN), číslo OP a údaje v ňom uvedené (resp. údaje z iného dokladu totožnosti), štátna
príslušnosť, údaje o uzatvorených obchodných vzťahov, ekonomické údaje (napríklad údaje o
vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, IČO, DIČ, IČ DPH), účtovné údaje (údaje o uskutočnených
účtovných transakciách), kópie vyhotovených dokladov, údaje súvisiace s používaním webových
stránok prevádzkovateľa (napríklad cookies, IP adresa), iné relevantné údaje (napríklad údaje o
exekučných konaniach, konkurzoch, údaje súvisiace s plnením zmluvných povinností a záväzkov
dotknutej osoby).
účel spracovania: kontakt s obchodnými partnermi, zmluvné a predzmluvné vzťahy, uzatváranie
zmluvných vzťahov vrátane vystavenia daňového dokladu v súvislosti s uzatváranými zmluvnými
vzťahmi so zákazníkmi, riešenie reklamácií a zodpovednostných vzťahov, ochrana a domáhanie sa práv
prevádzkovateľa voči obchodným partnerom, plnenie práv a povinností prevádzkovateľa podľa platných
právnych predpisov v súvislosti s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi. Identifikácia dotknutých osôb obchodných partnerov za účelom vedenia evidencie obchodných partnerov, resp. dodávateľov pre
uzavieranie zmlúv.
Osobné údaje sú spracúvané vždy len na vopred vymedzený a zákonný účel spracúvania
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu
trvania zmluvného vzťahu a následne 10 rokov od jeho ukončenia.
Právny základ –článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu (najmä zákon o DPH,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, atď).
– článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
plnenie zmluvy.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
prevádzkovateľovi relevantné osobné údaje.
b) Informačný systém Mzdy a personalistika
Osobné údaje zamestnancov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum
narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej
dôchodkovej sporiteľne, číslo OP a údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, email, telefónny
kontakt, údaje týkajúce sa dotknutej osoby ako zamestnanca (najvyššie ukončené vzdelanie, základná
mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka, lekár, služobná cesta), iné údaje
uvedené v životopise (vrátane fotografie), • údaje súvisiace s používaním webových stránok
prevádzkovateľa (napríklad cookies, IP adresa)
Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov - mená, priezviská, adresy a rodné čísla rodinných
príslušníkov, kópiu rodného listu dieťaťa zamestnanca.

Osobné údaje žiadateľov o zamestnanie (meno, priezvisko, titul, vzdelanie, prax, email, telefónny
kontakt, rodinný stav),
účel spracovania: personálna a mzdová evidencia a plnenie zákonných povinností súvisiacich
s personálnou a mzdovou agendou.
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu
trvania pracovno-právneho vzťahu a následne 10 rokov od jeho ukončenia.
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (najmä zák.
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení).
– článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
plnenie zmluvy.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.
Príjemcovia osobných údajov: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňové úrady, ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti,
orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), štatistický
úrad, exekútor, orgány činné v trestnom konaní, banky, súdy/orgány činné v trestnom konaní.
c) Informačný systém účtovníctvo
Osobné údaje zamestnancov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum
narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie
ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, PN, dovolenka.
Osobné údaje obchodných partnerov - meno, priezvisko, titul, trvalý alebo iný pobyt - ulica a číslo,
PSČ, mesto; email, telefónny kontakt, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP.
Účel spracovania: plnenie daňových a účtovných povinností prevádzkovateľa (najmä podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, zákona o dani z príjmu v platnom znení,
plnenie povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z o účtovníctve v platnom znení atď.).
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu 10
rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady, resp. záznamy týkajú.
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
(najmä zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení, zákon č. 461/2002 Z. z o účtovníctve v platnom znení)
– článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
plnenie zmluvy.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.
Príjemcovia osobných údajov: daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové
dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na

výkon kontroly a dozoru, obchodný register, register účtovných závierok, exekútor, orgány činné v
trestnom konaní, banky, súdy/orgány činné v trestnom konaní.
d) Informačný systém evidencia akcionárov a členov orgánov spoločnosti prevádzkovateľa
Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné
číslo, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, email, telefónny kontakt.
Účel spracovania: plnenie korporátnych povinností prevádzkovateľa v zmysle platných právnych
predpisov, najmä Obchodného zákonníka, zákona o obchodnom registri, Občianskeho zákonníka,
zákona o účtovníctve atď..
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu
trvania obchodno-právneho vzťahu a následne 10 rokov od jeho ukončenia.
Právny základ spracúvania: článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä Obchodný zákonník zákon o obchodnom registri).
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.
Príjemcovia osobných údajov: obchodný register, živnostenský register, daňový úrad, sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodný vestník.
e) Informačný systém Kamerový systém
Osobné údaje obchodných partnerov a zamestnancov: tvár monitorovanej fyzickej osoby a iné črty
osoby, ktoré môžu byť odhalené kamerovým systémom
účel spracovania: ochrana práv a majetku spoločnosti prevádzkovateľa ako i ochrana majetku a zdravia
zamestnancov a zákazníkov - monitorovanie priestoru prístupného verejnosti a monitorovanie stavenísk
prevádzkovateľa (verejný priestor).
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ po dobu stanovenú zákonom, t.j. vyhotovený záznam
možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon
neustanovuje inak. Záznam, ktorý nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o
priestupkoch, je prevádzkovateľ povinný zlikvidovať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho
po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.
Príjemcovia osobných údajov: súdy, orgány činné v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

f) Informačný systém marketing, propagácia
Osobné údaje obchodných partnerov: meno, priezvisko, bydlisko (ulica a číslo, PSČ, mesto), emailové
adresy, telefonické kontakty,.
Účel spracovania: dokumentačné a prezentačné aktivity prevádzkovateľa, zisťovanie spokojnosti
obchodných partnerov, propagovanie prevádzkovateľa a jeho produktov a činností, zasielanie
obchodných oznámení o ponukách a službách prevádzkovateľa.

Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu
trvania propagačnej akcie a následne 10 rokov od jej ukončenia.
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu,
–

článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.
Príjemcovia osobných údajov - údaje sa neposkytujú tretím osobám.

g) Informačný systém BOZP
Osobné údaje zamestnancov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rod. číslo, číslo občianskeho
preukazu, pracovná pozícia, dátum a druh školenia.
Účel spracovania: evidencia školení BOZP a plnenie zákonných povinností súvisiacich s ochranou
zdravia a BOZP.
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu
trvania pracovno-právneho vzťahu a následne 10 rokov od jeho ukončenia.
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
(najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení).
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.
Príjemcovia osobných údajov – Inšpektorát práce, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, pracovná
zdravotná služba.

h) Informačný systém – IT technológie, server
Osobné údaje zamestnancov a obchodných partnerov: meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto,
vek, email, telefónny kontakt, č. občianskeho preukazu, dátum narodenia.
Účel spracovania: zabezpečenie prevádzky firemného serveru prevádzkovaného spoločnosťou
prevádzkovateľa.
Na tento účel spracovania, bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúvať po dobu
trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia.
Právny základ- článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
relevantné osobné údaje.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.

Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje najmä nasledovným kategóriám príjemcov:











Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené
činnosti pri svojom podnikaní (napr. mandatári vykonávajúci činnosť pre prevádzkovateľa ako
mandanta alebo iní dodávatelia prevádzkovateľa);
poskytovateľ účtovných služieb, ktorý prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú
a personálnu agendu;
poskytovateľ právnych služieb;
poskytovateľ doručovacích služieb;
audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre prevádzkovateľa;
poskytovateľ IT služieb;
banky;
daňový úrad;
súd, exekútor a orgány činné v trestnom konaní;
iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

Súbory cookies
Pri využívaní internetových stránok prevádzkovateľa, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov
návštevníka stránky prostredníctvom cookies.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré používame najmä na účely zabezpečenia prevádzkovania
webstránok a tiež merania ich návštevnosti. Zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú
rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním
voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej
využívania. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením
Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu
niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle §
55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na
našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný
pre„...technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo
uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“

4.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretích krajín (mimo Európskej únie)
alebo medzinárodnej organizácii.

5.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S OCHRANOU A
SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú
osobné údaje o Dotknutej osobe spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo požadovať zoznam osobných údajov

Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na doplnenie, blokovanie osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a má právo
požadovať ich likvidáciu v súlade so Zákonom, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej
prevádzkovateľovi na kontakt uvedený v bode I. tejto listiny. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas
obdobným spôsobom ako ho udelila.
Odvolanie súhlasu môže dotknutá osoba kedykoľvek vykonať a požadovať ich likvidáciu v súlade so
zákonom, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na adresu spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A, Bratislava-mestská časť Lamač 84104.
Dotknutá osoba sa môže u prevádzkovateľa informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je
Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.
S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, prevádzkovateľ
vyhlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR a Zákonom.

6.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov
dotknutých osôb pred akýmkoľvek (úmyselným, nedbanlivostným) zneužitím, vymazaním, stratou
alebo zmenou osobných údajov ako i proti akémukoľvek neoprávnenému sprístupneniu osobných
údajov dotknutých osôb. Zamestnanci prevádzkovateľa ako aj Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú
osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného
vzťahu.

7.

PLATNOSŤ INFORMÁCIE

Túto Informáciu o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov môže prevádzkovateľ pravidelne
aktualizovať.
Táto informácia je platná a účinná odo dňa 25.5.2018.
Aktuálne znenie tejto informácie je zverejnené na web stránke prevádzkovateľa www.ingos.sk a súčasne
je dostupné i v sídle prevádzkovateľa.

INGOS a.s.
Ing. Vladimír Jalakša, predseda predstavenstva

