Aplikácia požiadaviek článku 13 nariadenia GDPR (informácie poskytované v
prípade, že osobné údaje sú získané od subjektu údajov) pre používateľa software.

1)

V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe
všetky tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu
prevádzkovateľa;
Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
ALFAPLAST trade s.r.o.
Šumperská 2
971 01 Prievidza
Kontaktné údaje zástupcu správcu osobných údajov:
Róbert Banič
e-mail: obchod@alfaplast.sk
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol ustanovený.
c) účely spracovávania, pre ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracovávania;
Účelom spracovávania sú nasledujúce doklady/úkony:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

komunikácia v rámci zmluvných vzťahov,
obchodné ponuky,
projekty,
prehľad zákazky
zákazkový list
kúpne zmluvy,
daňové doklady (faktúry),
dobropisy,
dodacie listy,
reklamačné protokoly,
použitie software (identifikácia používateľa).

Právnym základom je plnenie zmluvy v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno b), c), f)
nariadenia GDPR.
d) ak sa spracovávanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré
sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

Vytváranie vnútropodnikových tlačových zostav a prehľadov pre účely spracovania
zákaziek.
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
Príjemcom osobných údajov je ich správca uvedený v bode a), kategórie príjemcov sú
nasledujúce:
o
o
o
o
o
o

koneční zákazníci,
dealeri a externí predajcovia,
zástupcovia obchodných a dodávateľských organizácií,
dodávatelia stavebných prác,
používatelia SW – zamestnanci (spolupracovníci) spracovateľa,
montážne firmy,

f) Osobné údaje nie sú predávané do tretích zemí.
2)

Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej
osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na
zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracovávania:

a) doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie;
Poskytnuté osobné údaje sú použité pre účel spracovávania požadovanej obchodnej
ponuky, ktorej platnosť je 1 mesiac. V prípade objednávky budú následne použité pre
uzavretie kúpnej zmluvy, vystavenie daňového dokladu, dodacieho listu a ďalších
dokladov nevyhnutných pre splnenie zmluvy v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno b),
c), f) nariadenia GDPR. Doba uchovávania osobných údajov, po ktorej uplynutí budú
automaticky zmazané, je nasledujúca: obchodná ponuka bez nasledujúcej objednávky
24-36 mesiacov, pričom dopytujúci sa môže počas tejto doby požiadať o bezodkladné
zmazanie, v prípade objednávky 10 rokov.
b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich
sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracovávania, alebo práva namietať proti spracovávaniu, ako aj práva na prenosnosť
údajov;
Subjekt osobných údajov môže požadovať od správcu:
o
o
o
o
o
o

prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov,
ich opravu,
vymazanie, pokiaľ pominie zákonný dôvod ich spracúvania,
požadovať obmedzenie spracovávania,
vzniesť námietku proti ich spracovávaniu,
požadovať prenositeľnosť údajov.

c) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
Subjekt osobných údajov má právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov.

d) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia
takýchto údajov;
Osobné údaje sú subjektom údajov poskytnuté pre účel prípravy, poprípade
následného uzavretia kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné
realizovať zmluvný vzťah medzi kupujúcim a dodávateľom.
e) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22
ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako
aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Pri spracovávaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu,
vrátane profilovania.
3) Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracovávať osobné údaje na iný účel ako ten,
na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním
informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
Správca nemá v úmysle osobné údaje ďalej spracovávať pre iný účel, než je účel, pre
ktorý boli zhromaždené
4) Subjekt osobných údajov má právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo
čitateľnej podobe.

