Informácia o spracúvaní osobných údajov
v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)
Spoločnosť:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Kontaktné údaje:
Kontakt na
zodpovednú osobu:

Disig, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35 975 946
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3794/B
disig@disig.sk
+421 (0)2 208 50 140
gdpr@disig.sk

ktorá je poskytovateľom dôveryhodných služieb spracúva o Vás informácie, z ktorých niektoré
môžu mať povahu osobných údajov. Spracúvame ich na viaceré účely:
Účel spracúvania:

poskytovanie služieb a produktov a s tým súvisiace preukazovanie,
uplatňovanie, obhajovanie a vymáhanie právnych nárokov

Právny základ:

zmluvný/predzmluvný vzťah

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: 4 roky odo dňa poskytnutia služby, produktu alebo skončenia záväzkového
vzťahu, ktorého predmetom bolo poskytovanie služieb a produktov

Účel spracúvania:

evidencia korešpondencie za účelom plnenia povinnosti pôvodcu registratúry
a preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov

Právny základ:

naša zákonná povinnosť v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: v prípade bežnej korešpondencie 3 roky, v prípade právne významnej
korešpondencie 10 rokov

Účel spracúvania:

spracúvanie kontaktných údajov za účelom obchodnej komunikácie

Právny základ:

náš oprávnený záujem na zabezpečení komunikácie pri plnení pracovných
povinností a záväzkových vzťahov

Príjemca OÚ:

osoby zabezpečujúce komunikáciu (zamestnanci, klienti, dodávatelia...)

Dĺžka uchovávania: počas trvania účelu

Účel spracúvania:
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Právny základ:

náš oprávnený záujem na propagácii spoločnosti a informovaní o nových
službách, produktoch alebo ich vylepšeniach

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: počas poskytovania služieb a jeden rok od ich ukončenia

Účel spracúvania:

poskytovanie technickej podpory, testovanie a vývoj produktov a služieb

Právny základ:

náš oprávnený záujem na vylepšovaní produktov spoločnosti a odstraňovaní
zistených nedostatkov

Príjemca OÚ:

poskytovatelia komponentov alebo súčastí produktov a služieb ak je to
nevyhnutné pre riešenie alebo odstránenie problému

Dĺžka uchovávania: po odstránení zistených nedostatkov, najneskôr od 14 dní ich odstránenia

Účel spracúvania:

zabezpečovanie správy siete a informačných systémov

Právny základ:

náš oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení dostupnosti,
dôvernosti a integrity dát

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: počas trvania účelu

Účel spracúvania:

vedenie účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov

Právny základ:

naša zákonná povinnosť v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a so Zákonom č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: 10 rokov

Účel spracúvania:

evidencia uchádzačov počas výberového konania

Právny základ:

predzmluvné vzťahy v súlade so Zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: počas výberového konania

Účel spracúvania:

databáza uchádzačov o zamestnanie

Právny základ:

súhlas dotknutej osoby
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Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: max. tri roky

Účel spracúvania:

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva

Právny základ:

naša zákonná povinnosť v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR

Príjemca OÚ:

nie sú

Dĺžka uchovávania: päť rokov
Nevyhnutnosť poskytnúť osobné údaje
Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou,
ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.
V opačnom prípade nebude môcť byť naplnený účel spracúvania, ktorý zamýšľame vykonať
v prípade poskytnutia osobných údajov.
Poskytovanie a sprístupňovanie Vašich osobných údajov
Môžeme vo všeobecnosti sprístupniť a/alebo poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným subjektom
akými sú napr. daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
(napr. inšpektorát práce), súdy, orgány činné v trestnom konaní, účtovníci, audítori, advokáti,
dodávatelia systémov a podpory IT a iní externí odborní poradcovia, a iným spoločnostiam, ktoré
nám poskytujú produkty a služby. Nesieme zodpovednosť za náležitú ochranu Vašich osobných
údajov, ktoré sú poskytované a/alebo sprístupňované iným subjektom v postavení
sprostredkovateľa. Aktuálny zoznam konkrétnych príjemcov osobných údajov je možné poskytnúť
na vyžiadanie prostredníctvom našej emailovej adresy.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Neuskutočňujeme a ani nemáme zámer uskutočňovať prenos osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely sa nevykonáva automatizované
rozhodovanie ani profilovanie.
Vaše práva
V zmysle GDPR Vám patrí právo na:


prístup k Vašim osobným údajom, ktoré zahŕňa právo na získanie potvrdenia o tom, či
o Vás spracúvame OU a ak áno, právo získať informácie o spracúvaní týchto údajov (účel
spracúvania, kategórie OÚ, ich príjemcovia, dĺžka uchovávania, zdroj OÚ atď.),



opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov a na ich prípadné
doplnenie (v závislosti od typu spracúvania),



obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak:


napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich
správnosť,



spracúvanie je protizákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov
a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,



my už Vaše údaje nepotrebujeme ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov,
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namietanie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa
konkrétnej situácie pričom my musíme preukázať že:


spracúvanie osobných údajov je vzhľadom k našim oprávneným záujmom nevyhnutné,



naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami,



existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov,

vymazanie Vašich osobných údajov (ak nie je splnený niektorý z dôvodov čl. 17 ods. 3
GDPR), v prípadoch, že osobné údaje:


už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali,



sa spracúvali nezákonne,



musia byť vymazané, aby sa splnila naša zákonná povinnosť,

právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Niektoré z týchto práv platia iba s určitými výnimkami popísanými v GDPR a iba za podmienky, že
Vás budeme vedieť identifikovať – Vašim požiadavkám preto vyhovieme v súlade s týmito
zákonnými podmienkami.
Svoje práva si u nás môžete uplatniť v listinnej alebo elektronickej podobe na kontaktných
údajoch uvedených v záhlaví tejto informácie. Prípadné otázky Vám radi zodpovieme na
gdpr@disig.sk.
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