INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť GAMAalumínium s.r.o. IČO: 36 632 325, so sídlom na Vansovej 3/15, 965 01 Žiar nad
Hronom, Slovenská Republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS v Banskej Bystrici, oddiel
Sro pod číslom 9836/S si je vedomá významu ochrany osobných údajov a súkromia fyzických osôb, preto
Vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie vašej
objednávky.
Pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovávaní osobných údajov zákazníkov postupujeme v súlade
s právnymi predpismi EÚ a SR.
Účelom tohto dokumentu je splniť informačnú povinnosť voči subjektom osobných údajov vyplývajúcu z
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:
Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa, prípadne
pracovná pozícia a oddelenie nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovarov a služieb).
Účtovníctvo
Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona
vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.
Marketing - poskytovanie informácií
Vaše osobné údaje (e-mail, meno, názov spoločnosti a pracovnej pozície, adresa), využívame za účelom
priameho marketingu a informovania vás o ponuke našich produktov a služieb.
Fotografie a video záznamy
Na niektorých našich podujatiach vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam za účelom
propagácie. Na týchto fotografiách nikde nie sú mená osôb, iba ak by išlo o referenciu na základe súhlasu.
Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, prosím dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred
konaním udalosti. Samozrejme, aj na vaše dodatočné požiadanie takéto fotografie či videá stiahneme.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou
organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Sú to najmä prepravné
spoločnosti – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby
aj celkovú cenu objednávky.
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Poskytovanie
Poskytovanie údajov mimo EÚ
Osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú adekvátnu
úroveň na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?
•

Právo na informácie - plníme už týmto samotným dokumentom.

•

Právo na prístup - môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, aké osobné údaje o vás uchovávame a prečo.
Odpovieme vám v čo najkratšom čase, avšak najneskôr do 30 dní.

•

Právo na opravu - môžete nás vyzvať na doplnenie alebo zmenu vašich údajov

•

Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - na požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní
archivovať na základe iných právnych základov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a
pod.).

•

Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že nechcete vymazať všetky údaje, ale chcete len obmedziť ich
rozsah alebo účel na aký ich spracovávame ako aj dobu uchovania.

•

Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov - v niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje
spracovávať aj bez vášho súhlasu na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. Vy máte právo vzniesť voči tomu
námietku.

•

Právo na prenositeľnosť - máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.

•

Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať
sťažnosť či už priamo nám alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.

•

Právo odvolať daný súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak je tento právnym základom spracúvania

Uvedené práva si môžete uplatniť elektronickými prostriedkami (e-mailom) na adresu
info@gamaaluminium.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti GAMAalumínium
s.r.o. Vansovej 3/15, 965 01 Žiar nad Hronom. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte,
poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje,
sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných
údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
Mlčanlivosť
Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné
údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých
zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení
obchodného či zamestnaneckého vzťahu s nami.
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