METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, P.O.Box 191, SK 929 01 Dunajská Streda

INFORMÁCIA o spracovaní osobných údajov - OBCHODNÍ PARTNERI A ZÁKAZNÍCI

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach
súvisiacich s týmto spracovávaním správcom, ktorým je spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s., IČO: 36380032, so
sídlom Povodská cesta 18, SK - 929 01 Dunajská Streda (ďalej len "Prevádzkovateľ").
Odporúčame Vám, aby ste si informácie pozorne prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie.
Pokiaľ by Vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo ustanovenie vysvetlíme.

1.

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účel a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich
osobných údajov za nižšie uvedeným účelom, je spoločnosť
METRANS /Danubia/, a.s.
IČO:

36380032

so sídlom

Povodská cesta 18, SK – 929 01 Dunajská Streda

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10168/T
telefón:

+421 31 32 34 103

email:

metrans@metrans.sk

2.

Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o
ochrane osobných údajov ( "ďalej len Nariadenie").
K poskytnutiu a spracovávaniu Vašich osobných údajov dochádza za účelom:
a) realizácie zmluvného vzťahu, teda uzavretia a plnenia zmluvy medzi nami a Vami (tj. z dôvodu nevyhnutnosti
pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy
na Vašu žiadosť);
b) plnenia našich súvisiacich zákonných povinností voči našim obchodným partnerom a orgánom verejnej moci
(teda z dôvodu nevyhnutnosti pre dodržanie právnych povinností, ktoré sa nás vzťahujú);
c) prípadného uplatňovania našich práv a oprávnených záujmov;
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d) zasielania a oznamovania obchodných ponúk počas trvania nášho obchodného vzťahu.
Vaše údaje pre daný účel spracovávame vždy iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu ich
spracovania, vrátane archivácie, najdlhšie však po dobu 15 rokov od skončenia obchodného vzťahu a
vysporiadania všetkých súvisiacich záväzkov z obchodného vzťahu (ak nestanovia právne predpisy dlhšiu dobu).
Osobné údaje sú zlikvidované (vymazané) vždy bez zbytočného odkladu po odpadnutí účelu (resp. právneho
dôvodu) spracovania, resp. po uplynutí zákonom stanovenej doby, počas ktorej sme oprávnení či povinní tieto
údaje uchovávať.
Spracovaním sa v tejto súvislosti rozumie tiež uloženie a ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov v systémoch
MS Outlook, Excel, ako aj v našich ďalších informačných systémoch a evidenciách na uvedené účely.
Pri spracovávaní Vašich osobných údajov na tento účel nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k
profilovaniu.

3.

Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v nasledujúcom rozsahu: Vaše identifikačné a kontaktné údaje (najmä meno,
priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, kontaktnú adresu, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie).
4.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Môžete si byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými
právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni
dostupných prostriedkov.
5.

Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti poskytujeme iným príjemcom v odôvodnených prípadoch, a to
• prípadne (najmä prostredníctvom zabezpečených prístupových oprávnení v rámci nášho interného IT systému)
ďalším spracovateľom, spolupracujúcim s nami na základe zmluvy o spracovaní najmä v oblasti IT správy systému,
resp. našim dcérskym spoločnostiam zo skupiny METRANS,
• a ďalej v zákonom stanovených prípadoch príslušným orgánom verejnej moci alebo prípadne iným
zainteresovaným subjektom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu spracovania alebo z dôvodu ochrany našich
práv (napr. poisťovniam, súdom).
6.

Aké máte práva k Vašim osobným údajom?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, máte za podmienok, stanovených Nariadením,
nasledujúce práva, ktorá voči nám ako Prevádzkovateľovi môžete uplatniť:
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• právo získať potvrdenia o (ne)spracovávaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa
Vás týkajú a ktoré spracovávame;
• právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
• právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané
zákonom;
• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
• právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému Prevádzkovateľovi.
Svoje práva môžete uplatniť písomným či e-mailovým podaním, doručeným Prevádzkovateľovi na vyššie uvedené
kontaktné adresy.
Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať
sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
IČO: 36064220
so sídlom Hraničná 12, SK - 820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

7.

Kde sa dozviete viac?

S akýmikoľvek otázkami, týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obracať na nižšie
uvedených kontaktoch:
kontaktná adresa: Povodská cesta 18, SK – 929 01 Dunajská Streda
email: metrans@metrans.sk
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