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Ochrana osobných údajov je pre nás prioritou. Budeme používať osobné údaje iba v súlade s
platnou a účinnou legislatívou, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a smernice 95/46/ES (nariadenie o ochrane všeobecných údajov) (ďalej
len „nariadenie“)
Tieto zásady sú všeobecne platný dokument, ktorý sa týka spracovania osobných údajov a
ochrany fyzických osôb (ďalej len „dotknuté osoby“), zatiaľ čo nižšie v týchto zásadách
poskytneme dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov bez ohľadu na to, či boli
získané od dotknutej osoby (článok 13, odsek 1, nariadenia) alebo osobné údaje neboli získané od
dotknutej osoby (článok 14(3) nariadenia).
I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31 424 562
DIČ: 2020384322
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
Zápis v OR Trenčín, Odd. Sro, vložka č. 1564/R
II. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI UNOTECH, spol. s r.o. A
PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE
Právnym základom pre spracovania osobných údajov je naplnenie našich práv a povinností, či už
vystupujeme v pozícii zamestnávateľa, odberateľa, zákazníka, dodávateľa alebo zhotoviteľa.
Spracovávame osobné údaje v rozsahu potreby a na obdobie, ktoré je nevyhnutné na účely
spracovania. Spracovanie osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch kategórií - bez vášho
súhlasu a s vašim súhlasom. Spracovanie osobných údajov, na ktorý nepotrebujeme súhlas, je
nasledovné:
•
•
•
•

plniť záväzky vyplývajúce zo zmlúv;
splnenie našich povninností, ktoré nám ukladajú špecifické zákonné ustanovenia;
ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej osoby;
výkon úlohy realizovanej vo verejnom záujmenaše legitímne záujmy alebo oprávnené záujmy
tretích strán (naše legitímne záujmy zahŕňajú ako uľahčiť komunikáciu s dotknutou osobou v
prípade identifikačných a kontaktných osobných informácií, ako aj presadzovanie našich práv a
uplatňovania našich nárokov na súdnom konaní proti zdravotným a komerčným poisťovniam,
proti úradu pre kontrolu liečiv)

Ak nie je možné spracovať vaše osobné údaje podľa vyššie uvedených spôsobov, budeme pre ich
spracovanie potrebovať súhlas pre jeden alebo viac špecifických účelov.
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III. OBDOBIE, NA KTORÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ SPOLOČNOSŤOU
UNOTECH, spol. s r.o.
Vaše osobné údaje uchovávame len na dobu nevyhnutnú a archivujeme ich podľa právnych
noriem, ktoré sú stanovené zákonom.
Spracovávame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného súdneho titulu, ktoré
umožňuje spracovávať vaše osobné údaje. To znamená, že sme si stanovili prísne vnútorné
pravidlá, ktoré preveria ako zákonnosť, tak obodobie uchovávania osobných údajov. Po strate
právneho dôvodu môžeme odstrániť priáslušné osobné údaje.
Spracovania osobných údajov s vaším súhlasom budeme uchovávať len po dobu trvania účelu,
pre ktorý bol daný súhlas.
IV. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracovávame transparentne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Napriek tomu máte právo kontaktovať nás kedykoľvek za účelom získania informácie o spracovaní
vašich osobných údajov.
a) Právo na prístup k osobnýcm údajom
Máte právo požadovať kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracováva spoločnosť
UNOTECH, spol. s r.o..
b) Právo na opravu osobných údajov
Ak ste presvedčení, že osobné informácie, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné,
máte právo požiadať nás na aktualizáciu alebo doplnenie.
c) Právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)
Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účely, na ktoré
sa spracovávali, ak ste zrušili súhlas na ich spracovanie, nezákonne sa spracovávali alebo musia
byť vymazané pre splnenie zákonnej povinnosti.
d) Právo na obmedzenia spracovania osobných údajov
Máte právo požadovať obmedzenie, ak odmietate presnosť spracovania vašich osobných údajov
alebo ich spracovanie je protizákonné, alebo odmietate takéto osobné informácie. Alebo ak nás
požiadate, môžeme zverejniť osobné údaje na spracovanie, a to aj pre účel, na ktorý ste
spoločnosti UNOTECH, spol. s r.o. neposkytli (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, kde
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vaše osobné údaje budeme musieť spracovať) alebo ste vzniesli námietku proti procesu, a nie je
jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.
e) Právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov
Môžete kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, vrátane profilovania procesu z
dôvodu oprávneného záujmu. Podobne si môžete vzniesť námietku v situácii, že spracovávame
vaše osobné údaje na priame marketingové účely. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej
nebudeme spracovávať.
f) Právo na prenosnosť údajov
V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorý je založený na zmluve alebo
súhlase, ktorý ste nám poskytli, máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré budú
poskytované v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.
g) Právo zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade, že nám poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré vyžadajú
súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorým
došlo pred odovlaním súhlasu je zákonné. Na vašu žiadosť ohľadom výkonu svojich práv budeme
reagovať bez zbytočného odkladu po prijatí žiadosti.
h) Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu
Máte právo podať dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov), ak si myslíte, že pri
spracúvaní osobných údajov došlo v rozpore s pravidlami ochrany osobných údajov. Kontaktné
údaje dozorného orgánu sú nasledovné:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

V. KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kategórie dotknutých osobných údajov delíme podľa právneho vzťahu medzi spoločnosť
UNOTECH, spol. s r.o. a vami. Aby ste sa v tom vyznali, pripravili sme pre vás jednoduchú
tabuľku s podrobným popisom dotknutých osobných údajov:
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KATEGÓRIE
DOTKNUTÝCH
OSÔB

ÚČEL
SPRACOVANIA
OSOBNÝCH
ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD
A OSOBNÉ
SPRACOVÁVANÉ
ÚDAJE

DOBA
SPRACOVANIA

PRENOS
OSOBNÝCH
ÚDAJOV TRETÍM
STRANÁM

ZÁKAZNÍCI

Plnenie a
vykonávanie zmlúv
uzatvorených so
zákazníkmi.

Právnym základom
je plnenie zmluvy.
Identifikačné údaje
(meno, priezvisko,
e-mailová adresa,
fakturačné údaje).

Na tento účel sa
osobné údaje môžu
spracúvať po dobu
trvania zmluvného
vzťahu a záručnej
doby.

Osobné údaje
môžu byť
oznámené
dopravcom na
účely dodania
tovaru a prípadne
našich právnych
zástupcov.

ZÁKAZNÍCI

Nároky zo
zmluvného vzťahu
po ukončení
zmluvy.

Právnym základom
je náš oprávnený
záujem, spočívajúci
v právnom
vymáhaní nárokov
na náhradu škody
a iné nároky, ktoré
môžu vzniknúť
počas trvania
nášho zmluvného
vzťahu.
Identifikačné údaje
(meno, priezvisko,
e-mailová adresa,
fakturačné údaje).

Na tento účel sa
osobné údaje môžu
spracúvať na
obdobie troch
rokov od ukončenia
zmluvy, v prípade
súdneho konania
počas celého
konania.

Osobné údaje
prevedú na tretie
strany, menovite
našich zákonných
zástupcov, na účely
presadzovania
našich práv.

ZÁKAZNÍCI

Splnenie našich
záväzkov v oblasti
účtovníctva a daní

Právnym základom
je plnenie
zákonných
povinností, ktoré sú
zákony o
účtovníctve alebo
zákon o pridanej
daň. Identifikačné
údaje (meno,
priezvisko),
kontaktné
informácie (poštová
adresa alebo
adresa bydliska, emailová adresa,
telefónne číslo),
finančné informácie
(čísla bankového
účtu a ďalšie
informácie o
daňových
dokladoch)

Na tento účel sa
osobné údaje môžu
spracúvať po dobu
10 rokov od konca
zdaňovacieho
obdobia, v ktorom
dodanie
zákazníkom sa
uskutočnilo.

Osobné údaje
prevedú tretím
osobám, a síce
daňovým poradcom
a externého
účtovníka na účely
konzultácie.
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ZÁKAZNÍCI

Šírenie komerčnej
komunikácie
formou
špecializovaných
informácií a správ,
marketingových
materiálov, ponúk
našich tovarov
alebo služieb

Právnym základom
je náš legitímny
záujem zabezpečiť
a ponúknuť
podobnú položku,
ktorá zodpovedá
vašim potrebám, na
základe našich
vzájomných
obchodných
vzťahov.
Identifikačné údaje
(meno, priezvisko),
kontaktné
informácie (poštová
adresa alebo
adresa bydliska, emailvá adresa,
telefónne číslo).

Na tento účel sa
Osobné údaje nie
osobné údaje môžu sú odovzdávané
spracúvať po dobu tretím osobám.
trvania zmluvného
vzťahu.

DODÁVATELIA

Implementácie a
plnenia zmlúv s
dodávateľmi

Právnym základom
je plnenie zmluvy.
Identifikačné údaje
(meno, priezvisko,
e-mailová adresa,
fakturačné údaje).

Na tento účel sa
Osobné údaje nie
osobné údaje môžu sú odovzdávané
spracúvať po dobu tretím osobám.
trvania zmluvného
vzťahu a záručnej
doby.

DODÁVATELIA

Nároky zo
zmluvného vzťahu
po ukončení
zmluvy

Právnym základom
je náš oprávnený
záujem, spočívajúci
v právnom
vymáhaní nárokov
na náhradu škody a
iné nároky, ktoré
môžu vzniknúť
počas trvania
nášho zmluvného
vzťahu.
Identifikačné údaje
(meno, priezvisko,
e-mailová adresa,
fakturačné údaje).

Na tento účel sa
osobné údaje môžu
spracúvať na
obdobie troch rokov
od ukončenia
zmluvy, v prípade
súdneho konania
počas celého
konania.

www.unotech.sk

unotech@unotech.sk

Osobné údaje
prevedú na tretie
strany, menovite
načich zákonných
zástupcov, na úšely
presadzovania
našich práv.

Strana: 6 z 7

UNOTECH, spol. s r.o.
Zlatovská 2211
911 01 Trenčin

DODÁVATELIA

Splnenie našich
záväzkov v oblasti
účtovníctva a daní

Právnym základom
je plnenie
zákonných
povinností, ktoré sú
zákony o
účtovníctve alebo
zákon o pridanej
daň.
Identifikačné údaje
(meno, priezvisko),
kontaktné
informácie (poštová
adresa alebo
adresa bydliska, emailová adresa,
telefónne číslo),
finančné informácie
(čísla bankového
účtu a ďalšie
informácie o
daňových
dokladoch)

Na tento účel sa
osobné údaje môžu
spracúvať po dobu
10 rokov od konca
zdaňovacieho
obdobia, v ktorom
sa uskutočnilo
plnenie poskytnuté
dodávateľom.

Osobné údaje
prevedú tretím
osobám, a síce
daňovým poradcom
a externého
účtovníka na účely
konzultácie.

OSOBA
REGISTROVANÁ
V E-SHOPE A INÉ
OSOBY

Pravidelné
zasielanie
obchodných
oznámení emailom

Právnym základom
je súhlas, ktorý ste
nám poskytli pri
registrácii na
našom e-shope
alebo vyplnením
kontaktného
formulára na našej
webovej stránke.
Identifikačné údaje
(meno a
priezvisko),
kontaktné údaje (emailová adresa,
telefónne číslo,
adresa)

Na tento účel sa
Osobné údaje nie
osobné údaje môžu sú odovzdávané
spracúvať do
tretím osobám.
odvolania súhlasu.

VI. INÉ INFORMÁCIE
Spoločnosť UNOTECH, spol. s r.o. nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie. Nedôjde k žiadnemu autmatizovanému rozhodovaniu, vrátane
profilovania, pokiaľ ide o osobné údaje.

Ing. Róbert Kútny
obchodný riaditeľ
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