ZÁSADY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV A KONTAKTNÉ OSOBY

Cieľom vypracovania týchto zásad je informovať vvšetkých obchodných partnerov a kontaktné
osoby , akým spôsobom spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa
osobné údaje .
Osobné údaje sú informácie týkajúce sa určitej fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto
informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciámi, identifikovať.
Najbežnejšie príklady osobných údajov, ktoré spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. v rámci
každodennej podnikateľskej činnosti spracováva, sú identifikačné údaje ( meno, priezvisko,
pozícia) a kontaktné údaje ( e-mailová adresa, tel.číslo) obchodných partnerov (fyzických osôb),
ich zamestnancov, zástupcov, alebo iných kontaktných osôb obchodných partnerov ( ďalej len „
obchodní partneri“) .

Identifikácia správcu osobných údajov
Správcom osobných údajov je spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852
50 Bratislava, prevádzka Obrancov mieru 339, 955 01 Tovarníky, IČO: 47241217, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SRo, vložka číslo: 83826/B.
Kontaktné údaje spoločnosti PERLEX GROUP s.r.o.:
e-mail: marketing@perlexgroup.sk , tel. +421 907 919 086

Druh, účel použitia, právny základ
Druh osobných údajov, účel a právny základ spracovávania osobných údajov spoločnosťou
PERLEX GROUP s.r.o., udáva nasledujúca tabuľka:
Obchodní partneri
Osobné údaje

Účel spracovávania

Právny základ

Identifikačné údaje a kontaktné údaje
(meno, priezvisko, pracovná pozícia, tel.
číslo, e-mail)









Uzatvorenie a plnenie obchodnej
zmluvy a súvisiaca obchodná
komunikácia
Zasielanie obchodných informácií
obchodným partnerom
Oslovovanie zákazníkov priamym
marketingom




Platobné a dodacie údaje (napr. číslo
účtu a dodacia

adresa).



Uzatvorenie a plnenie obchodnej
zmluvy.



Uzatvorenie a plnenie zmluvy
Zaistenie
komunikáte
s obchodnými partnermi v záujme
plnenia zmluvy
Súhlas
príslušnej
osoby
(poskytnutím osobnej vizitky)
alebo
udelený
súhlas
so
zasielaním
obchodných
informácií
Oprávnený zájuem na oslovovaní
zákazníkov
priamym
marketingom.
Uzatvorenie a plnenie obchodnej
zmluvy

Zdroje získavania osobných údajov
Spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. získava osobné údaje, ktoré spracováva, priamo od
obchodných partnerov, alebo z iných verejne dostupných zdrojov ( napr. Živnostenský register,
Obchodný register).
Zdielanie osobných údajov
Společnost PERLEX GROUP s.r.o. využíva externých dodávateľov služeb, ktorí pre spoločnosť
zabezpečujú najmä sprostredkovanie obchodu, marketing a logistiku.
Externí poskytovatelia služeb sú spoločnosťou PERLEX GROUP s.r.o. preverení a poskytujú
dostatočné záruky na ochranu osobných údajov obchodných partnerov. S týmito poskytovateľmi
služieb má spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. uzatvorené písomné sprostredkovateľské zmluvy
alebo poverenia, týkajúce sa spracovávania osobných údajov.
Spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. je povinná za určitých okolností poskytovať osobné údaje
obchodných partnerov aj ďalším tretím osobám.
Medzi takéto tretie osoby patria najmä
 správne a obdobné orgány (finančné úrady),
 finanční inštitúcie (banky, poisťovne),
 orgány polície a štátneho zastupiteľstva
 súdy, exekútori
Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ)
Osobné údaje obchodných partnerov môže spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. poskytnúť aj
mimo krajiny EÚ iba z dôvodu plnenia obchodných zmlúv.

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov
Spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. za účelom zaistenia bezpečnosti, dověrnosti, integrity a
dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov, využíva moderné IT bezpečnostné systémy.
Spoločnosť PERELEX GROUP s.r.o. udržuje vhodné bezpečnostné, technické a organizačné
opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovávaniu osobných údajov a proti
náhodnej strate, alebo ich poškodeniu. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov je
umožnený iba osobám, ktoré ich nutne potrebujú k plneniu svojich pracovných povinností a sú
z titulu svojich funkcií a zmluvných záväzkov povinní dodržiavať mlčanlivosť.
Doba uchovávania osobných údajov
Spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. uchováva osobné údaje obchodných partnerovi ba po dobu,
počas ktorej sú potrebné na účel, kvôli kterému boli zhrmažďované, príp. pre ochranu
oprávnených záujmov spoločnosti PERLEX GROUP s.r.o., alebo po dobu, pre ktorú bol udelený
súhlas k spracovaniu.
Údaje spracovávané na základe osobného ohlasu, budú uchovávné spoločnosťou PERLEX
GROUP s.r.o. do 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo do jeho odvolania.

Práva osôb, ktorých údaje spoločnosť spracováva
Za stanovených podmienok môže každá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť PERLEX
GROUP s.r.o. spracováva, uplatniť nižšie vedené práva, ktoré priznávajú právne predpisy
upravujúce ochranu osobných údajov, hlavne obecné nariadenia o ochrane osobných údajov
(GDPR):
 právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich
osobné údaje a aké sú ich práva;
 právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovávaním osobných
údajov, a to poštou, e-mailom alebo aj osobne na adrese prevádzky spoločnosti
PERLEX GROUP s.r.o., ktorá je uvedená v časti „Identifikácia správcu osobných
údajov“
 právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich
spracovávaním zo strany spoločnosti PERLEX GROUP s.r.o.;
 právo na opravu nesprávných a neúplných osobných údajov;
 právo na výmaz osobných údajov, predovšetkým ak už nie sú potrebné pre ďalšie
spracovávanie, bol odvolaný súhlas s ich spracovávaním, bola podaná námietka na
ich spracovávanie, boli spracovávané nezákonne, alebo musia byť vymazané podľa
právnych predpisov;
 právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov, ak a)subjekt údajov napadol
správnosť osobných údajov počas doby pokiaľ spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o.
neoverí ich správnosť, b) spracovávanie je protizákonné, c) ak ich spoločnosť
PERLEX GROUP s.r.o. už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje subjekt údajov
pre účely uplatnenia svojich právnych nárokov, d)alebo subjekt údajov namieta proti
ich spracovávniu počas overovania spoločnosťou PERLEX GROUP s.r.o., či
oprávnené zájmy spoločnosti prevažujú záujmy subjektu údajov;
 právo podať námietky proti spracovávniu osobných údajov v prípade, že sú
spracovávané pre účely a) oprávnených záujmov společnosti PERLEX GROUP
s.r.o.alebo bi) za účelom priameho marketingu;
 právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému správcovi pri splnení
zákonných podmienok;
 právo podat sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12,
82007 Bratislava 27; ak sa subjekt údajov domnieva, že spoločnosť PERLEX GROUP
s.r.o. porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných
údajov.

Zmeny zásad
Spoločnosť PERLEX GROUP s.r.o. má právo na zmenu a aktualizáciu týchto zásad v súlade
s príslušnými právnymi predpismi.

