
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá 
 

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj 
Vaše právo na informácie.  
 
S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým NARIADENIE 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) resp. zákon č.18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“). 
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu 
osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.  
 
Prevádzkovateľ osobných údajov 
Spoločnosť  GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161, tel. č.: +421 55 7288 
758, email: geodeticca@geodeticca.sk 
 
Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov? 
Zodpovednú osobu, email: zodpovednaosoba@geodeticca.sk 
 
Prečo spracúvame Vaše osobné údaje? 

 v agende zmluvy: z dôvodu, že nás požiadate o cenovú ponuku alebo ak Ste v zmluve 
uvedený ako zmluvný partner, osoba oprávnená  konať v jeho mene alebo ak Ste 
zamestnancom  zmluvného partnera Vaše osobné údaje vtedy spracúvame z dôvodu aby 
bolo jasné,  kto je zaviazaný na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy ako aj na 
zabezpečenie komunikácie s Vami ako potenciálnym klientom či dodávateľom služby.  

 v agende plnomocenstva: na základe uzatvorenej zmluvy nám môžu byť poskytnuté  osobné 
údaje splnomocniteľa, splnomocnenca. 

 v agende účtovné doklady: na základe objednávky spracúvame osobné údaje z dôvodu, aby 
sme vedeli koho môžeme kontaktovať v prípade potreby dodania/obdŕžania služby ako aj 
z dôvodu plnenia si zákonných povinností pri účtovných dokladoch. 

 v agende správa registratúry: spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu doručovania, 
prijímania, uchovávania správ/informácií, dokumentov v elektronickej či listovej podobe.  

 
Aké osobné údaje spracúvame? 

 v agende zmluvy : spracúvame len nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do kategórie tzv. 
bežných osobných údajov, a to: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, 
pracovná pozícia, podpis 

 v agende plnomocenstva: spracúvame osobné údaje, ktoré sú súčasťou dokumentu 
„Plnomocenstvo“: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, adresa, číslo občianskeho 
preukazu, rodné číslo, podpis 

 v agende účtovné doklady: spracúvame len nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do 
kategórie tzv. bežných osobných údajov, a to: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, 
telefónne číslo, pracovná pozícia. 

 v agende správa registratúry: spracúvame len nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do 
kategórie tzv. bežných osobných údajov, a to: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová 
adresa, údaje uvedené v zaslanom emaily, či v dokumentácii. 
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Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi  ?      
v agende zmluvy, plnomocenstva  

 GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f) resp. zákon o ochrane osobných údajov §13 ods. 1 písm. f): 
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorými sú 
platné uzatvorenie zmlúv, efektívne plnenie zmlúv, poskytnutie a obdŕžanie  služby najvyššej 
kvality. 
v agende účtovné doklady 

 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

v agende správa registratúry 
 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach  

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov? 
 Daňový úrad 
 Sprostredkovateľ GEODETICCA VISION, s.r.o., K_CORP, s.r.o. 
 Ami Plus, s.r.o. 
 Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona 
 Organizácia oprávnená pre výkon auditnej činnosti, a to za účelom výkonu auditu formou 

nahliadnutia. 
 

Z akého zdroja sme získali Vaše osobné údaje? 
Osobné údaje sme získali z uzatvorených zmlúv príp. z návrhov zmlúv. 

 
Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín? 
Nezamýšľame  prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje v agende zmluvy, plnomocenstvá, účtovné doklady, správa registratúry 
uchovávame po nevyhnutnú dobu a to 10 rokov. 
 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou požiadavkou? 
Poskytnutie Vašich osobných údajov pre agendu zmluvy je nevyhnutné na dosiahnutie oprávnených 
záujmov prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre agendu zmluvy 
prevádzkovateľ by sa vystavil riziku uzavretia neplatných zmlúv alebo zmlúv nezabezpečujúcich 
efektívne poskytovanie/ obdŕžanie  dodávaných služieb. 
Poskytnutie Vašich osobných údajov pre agendu účtovné doklady, správa registratúry je 
zákonnou/nevyhnutnou požiadavkou, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.   
 
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  
 
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:  

          žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania svojich osobných údajov; 

            na prenosnosť osobných údajov; 

 namietať spracúvanie osobných údajov 

            podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.  
        
Právo na prístup k osobným údajom 
Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás 
týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne 
stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré 



požiadate, môžeme ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 
nákladom. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej 
požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných 
fyzických osôb. 
 
Právo na opravu osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez 
zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie 
osobných údajov. 
 
Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“) 
Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak spracovávame Vaše 
osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je 
potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.   
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Ako dotknutá osoba za určitých okolností Ste oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše 
osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť 
nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme spracúvať Vaše osobné 
údaje len s Vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb. 

Ako prevádzkovateľ sme povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania 
osobných údajov zrušené. 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných 
údajov: 

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie 
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné 
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe predzmluvných či 
zmluvných vzťahov alebo súhlasu dotknutej osoby, je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva 
automatizovanými prostriedkami.  
 
Právo namietať spracúvanie 
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že 
nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v 
spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše 
záujmy, práva a slobody. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo 
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo 
kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. 
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