
!"#"$"%&%'()*+,-%./%0/%1/

!!!"#$%$&$'()*+,-".-

/

!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&

&

&

ZÁSADY OCHRANY OSOBN CH ÚDAJOV

Informácia o ochrane osobn ch údajov na web oh adom súhlasu so spracúvaním 
osobn ch údajov na marketingové ú ely spolo nosti  

V tomto informa nom memorande vám chceme poskytnú  podrobné informácie o 
spracúvaní va ich osobn ch údajov na marketingové ú ely. Na úvod by sme vám chceli 
vysvetli , pre o sme vás po iadali o súhlas so spracúvaním osobn ch údajov na 
marketingové ú ely.  

Hlavn m cie om uvedeného spracovania je ponúknu  vám najnov ie informácie o 
aktuálnych a nov ch produktoch, slu bách a na ich obchodn ch partnerov. al ím 
cie om je poskytova  asovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v 
písomnej alebo elektronickej forme. Sna íme sa vytvára  ponuky na mieru na základe 
segmentácie a profilovania a prezentova  vám iba relevantné ponuky produktov a 
slu ieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré u  máte k dispozícii alebo 
ktoré nevyhovujú va im potrebám.  

Vzh adom na to, e 25. 5. 2018 nadobudlo ú innos  nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzick ch osôb pri spracúvaní osobn ch údajov a o 
vo nom pohybe tak chto údajov, ktor m sa zru uje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby 
sme od vás získali nov  súhlas, ktor  zodpovedá nov m po iadavkám.  

Pre ítajte si, prosím, ni ie uvedené informácie o spracúvaní osobn ch údajov, ktoré 
sme pripravili vo forme otázok, aby toto informa né memorandum bolo o najviac 
preh adné a praktické z h adiska vyh adávania informácií. Ak máte akéko vek otázky 
alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, po lite email na: info@h-j.sk 

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk
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1. KTO JE SPRÁVCA VA ICH OSOBN CH ÚDAJOV?  

Správca osobn ch údajov je spolo nos , ktorá ur uje ú el a prostriedky spracovávania 
osobn ch údajov. Na marketingové ú ely je správca va ich osobn ch údajov spolo nos : 

2. AKÉ VA E OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?  

Na marketingové ú ely spracúvame nasledujúce kategórie osobn ch údajov, ktoré nám 
pomáhajú ur i  ponuku produktov a slu ieb, ktorá by sa vám mohla pá i  a rie i  va e 
potreby.  

• Základné identifika ne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.  

• Kontaktné údaje –  telefónne íslo, e-mailová adresa. 

• Sociodemografické údaje – tatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, 
zamestnaní,po te detí. 

• Informácie o vyu ití produktov a slu ieb – aké slu by ste u nás mali v minulosti, 
informácie o vyu ívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe t chto údajov vám 
vieme odporú a  vhodné produkty a slu by.  

• Informácie zo záznamov telefonick ch hovorov alebo in ch interakcií s vami, 
napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.  

• Geoloka né údaje – geoloka né údaje z webového prehliada a. Tieto údaje mô u 
zvy ajne slú i  na odporú anie kontaktu na najbli ieho sprostredkovate a alebo 
pobo ku. 

    

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov - Prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje v rozsahu videozáznam a fotografia. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na 
účely: ochrana života, zdravia a majetku.

•
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H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem  - 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva na ochrane majetku a zdravia. Pri 
posudzovaní iných dostupných bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ dospel 
k záveru, že ide o jediný najvhodnejší spôsob. Faktory ochrana majetku a bezpečnosti 
proti právu na súkromie sú v tomto prípade vyvážené.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov.

Poskytovanie osobných údajov - Osobné údaje dotknutých osôb môže Prevádzkovateľ 
poskytnúť nasledujúcim príjemcom:
- Orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín - Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos 
osobných údajov do tretích krajín.

Doba uchovávania údajov - Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu max-
imálne 72 hodín po sebe.

Práva dotknutej osoby - Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, 
ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj 
právo dané na prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených 
v článkoch § 21 až § 28 Zákona.

Za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, 
má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.
Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať prevádzkovateľa tu: 

Alebo e-mailom podať sťažnosť ohľadom spracúvania jeho údajov Úradu na ochranu 
osobných údajov.
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3. Z AK CH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?  

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto 
osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na al ích 
dokumentoch.  

Osobné údaje mô u tie  pochádza  z verejne dostupn ch zdrojov, registrov a evidencií, 
napríklad z obchodného registra. Va e osobné údaje tie  mô u pochádza  od tretích 
osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádza . 

4. NA AKÉ Ú ELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?  

Súhlas ste poskytli na marketingové ú ely, ktoré zah ajú nasledujúce innosti:  

• ponuka produktov a slu ieb. Ponuky vám na základe vá ho súhlasu mô eme 
poskytova  elektronickou formou, najmä formou e-mailov ch správ alebo správ 
posielan ch na mobilné zariadenia cez telefónne íslo, prostredníctvom webovej 
klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,  

• automatizované spracúvanie osobn ch údajov s cie om prispôsobi  obchodnú 
ponuku va im individuálnym potrebám,  

• prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s vyu ívan mi produktmi a 
slu bami.  

Súhlas poskytnut  na marketingové ú ely je dobrovo n . Je v ak nevyhnutn  na to, aby 
sme vám mohli posiela  individuálne ponuky produktov a slu ieb a na ich 
obchodn ch partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky 
produktov a slu ieb nemô eme poskytova .  

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk
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5. PRE O DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?  

Na a spolo nos  sa vám sna ia poskytova  individuálne upravené ponuky produktov 
a slu ieb. Z tohto dôvodu va e osobné údaje na základe vá ho súhlasu profilujeme. Na 
tento ú el pou ívame automatické informa né systémy, webové aplikácie alebo 
kalkula ky. Pod a toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov 
a slu ieb na ej spolo nosti.  

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobn ch údajov nám pomô e vás a va e 
potreby lep ie spozna , odhadnú  budúce konanie a pod a toho prispôsobi  na e 
produkty a slu by.  

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVA  VA E OSOBNÉ ÚDAJE?  

Súhlas ste udelili spolo nosti na obdobie trvania zmluvného vz ahu a na nasledujúcich 
10 rokov od ukon enia takéhoto zmluvného vz ahu alebo do momentu, ke  vá  súhlas 
odvoláte.  

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spolo nosti, vá  súhlas bude v platnosti 10 rokov 
od udelenia alebo do momentu, ke  ho odvoláte.  

Po uplynutí príslu ného asu budú va e osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na 
ú ely, pre ktoré pod a právnych predpisov nie je potrebn  súhlas.  

   

7. KTO SÚ NA I OBCHODNÍ PARTNERI?  

V súhlase ste tie  súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobn ch údajov 
na im vybran m obchodn m partnerom. Na i obchodní partneri rovnako dodr iavajú 
pravidlá ochrany osobn ch údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní 
osobn ch údajov.  

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk
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8. KTO MÔ E MA  PRÍSTUP K VA IM OSOBN M ÚDAJOM? 

Na spracúvanie údajov na marketingové ú ely mô u ma  k va im údajom prístup aj 
al ie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktor ch 

úlohou je poskytova  slu by spolo nosti. Napríklad to mô u by  externé spolo nosti, 
ktoré spravujú na e systémy alebo iné slu by zabezpe ujúce riadny chod spolo nosti a 
spracúvanie osobn ch údajov na marketingové ú ely. S uveden mi sprostredkovate mi 
máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobn ch údajov, na základe oho sú tie  
povinní dodr iava  striktné pravidlá ochrany osobn ch údajov. 

9. AKÉ SÚ VA E PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBN CH ÚDAJOV?  

Riadne spracúvanie va ich osobn ch údajov je pre spolo nosti v Slovenskej republike 
dôle ité a ich ochrana je úplnou samozrejmos ou. Pri spracúvaní osobn ch údajov 
mô ete uplatni  nasledujúce práva: 

Informácie o spracúvaní va ich osobn ch údajov

Informácie zah ajú hlavne identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a 
prípadne aj zodpovednej osoby, ú ely spracúvania, kategórie dotknut ch osobn ch 
údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobn ch údajov, informácie o prenose 
osobn ch údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobn ch údajov, oprávnen ch 
správcov, zoznam va ich práv, mo nos  obráti  sa na Úrad na ochranu osobn ch údajov, 
zdroj spracovávan ch osobn ch údajov, informácie o tom, i a ako dochádza k 
automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.  

Právo na prístup k osobn m údajom  

Máte právo na potvrdenie toho, i osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, 
máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknut ch osobn ch údajov, 
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobn ch údajov, ako aj 
právo na informácie o va ich právach, o práve poda  s a nos  Úradu na ochranu 
osobn ch údajov, informácie o zdroji osobn ch údajov, informácie o tom, i dochádza 
k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade 
prenosu osobn ch údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte 
právo na poskytnutie kópií spracúvan ch osobn ch údajov.  

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk
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Právo na opravu  

Spracúvame va e neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, 
adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.  

Právo na v maz (právo by  zabudnut )  

V niektor ch zákonom stanoven ch prípadoch sme povinní va e osobné údaje na vá  
pokyn vymaza . Ka dá takáto iados  v ak podlieha individuálnemu hodnoteniu, 
preto e aj spolo nos  Firo tour s.r.o má povinnos  alebo oprávnen  záujem ponecha  si 
osobné údaje.  

Právo na obmedzenie spracovania  

Ak si eláte, aby sa va e osobné údaje spracúvali v hradne na najnutnej ie zákonné 
ú ely alebo si eláte osobné údaje blokova .  

Právo na prenosite nos  údajov  

Ak si eláte, aby sme poskytli va e osobné údaje inej spolo nosti, odovzdáme va e 
osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami ur enému subjektu, ak nám v tom 
nebudú bráni  iadne zákonné alebo iné v znamné preká ky.  

Právo uplatni  námietku a automatizované individuálne rozhodovanie  

Ak zistíte alebo sa domnievate, e osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou 
vá ho súkromného a osobného ivota alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s 
nami a po iadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku 
mô ete tie  uplatni  aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.  

Právo poda  s a nos  Úradu na ochranu osobn ch údajov  

S va ím podnetom alebo s a nos ou oh adom spracúvania osobn ch údajov sa mô ete 
kedyko vek obráti  na dozorn  orgán, ktor m je Úrad na ochranu osobn ch údajov 
Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hrani ná 12, 820 07 Bratislava 27.  

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk
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Kde mô ete práva uplatni  a sú tieto práva spoplatnené?  

Jednotlivé práva mô ete uplatni  v spolo nosti, a to telefonicky na linke: 0948 788 384, 
poslaním e-mailu na adresu: info@h-j.sk alebo písomnou iados ou zaslanou do sídla 
spolo nosti alebo na kore ponden nú adresu: Stavite ská 1/B, Bratislava 831 04. 

V etky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.  

Za ak  as mô ete o akáva  odpove  od spolo nosti?  

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijat ch opatreniach vám poskytneme o najskôr, 
najneskôr v ak do jedného mesiaca. V prípade potreby a s oh adom na zlo itos  a 
po et iadostí mô eme túto lehotu pred i  na dva mesiace. O pred ení, vrátane 
uvedenia dôvodov, vás budeme informova .  

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk
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10. AKO MÔ ETE ODVOLA  SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBN CH ÚDAJOV?  

Súhlas so spracúvaním osobn ch údajov je zalo en  na princípe dobrovo nosti. To 
znamená, e ho mô ete kedyko vek odvola . Nechcete alej dostáva  ponuky 
produktov a slu ieb a na ich obchodn ch partnerov? Je nám to úto, ale va e 
rozhodnutie úplne re pektujeme.  

o má odvolanie súhlasu obsahova ?  

• Kto odvolanie podáva. Uve te, prosím, va e meno a priezvisko, adresu bydliska a 
dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikova .  

• Komu odvolanie podávate. Odvolanie mô ete adresova  v etk m pobo kám, alebo, 
ak chcete zachova  posielanie ponúk vybran ch pobo iek, uve te iba tie, ktor m 
chcete alebo nechcete povoli , aby vás alej kontaktovali.  

• Informáciu, e si ne eláte, aby sme spracúvali va e osobné údaje. Ak by ste chceli 
dostáva  iba vybrané ponuky, uve te, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli 
vyhovie .  

• Vá  vlastnoru n  podpis. 

Ak m spôsobom mô em odvolanie posla ?  

• Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobn ch údajov na marketingové ú ely je mo né 
posla   v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o va om odvolaní riadny záznam. 
Odvolanie nezabudnite podpísa .  

• Písomn m vyhlásením poslan m do sídla alebo na kore ponden nú adresu na ej 
spolo nosti. 

• Písomn m vyhlásením podan m na adrese sídla na ej spolo nosti. 

H-J Kon trukcie, s.r.o. 
Stavite ská 1 
811 01 Bratislava 

www.h-j.sk


