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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PRE KONTAKTNÝ FORMULÁR 
v súlade s článkom 13                                                1        ale  len         

a v súlade s §1  zákona č. 18   18 Z. z. o ochrane osobných úda ov   ale  len  Zákon   

 

 akoľko v súvislosti s vyplnením kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných úda ov, 

chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania 

Vašich osobných úda ov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných úda ov  e 

pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade 

s GDPR. 

 

 
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára, účelom 

spracúvania Vašich osobných úda ov  e odpovedať Vám na Vašu žiadosť  správu. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 pracúvanie osobných úda ov  e nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, 
konkrétne ide o obchodnú komunikáciu s existu úcimi alebo potencionálnymi klientami, podľa čl. 
  ods.1 písm. f      . 

 

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 pracúvané osobné úda e ma ú povahu tzv. bežných osobných úda ov, t. . identifikačné 

a kontaktné úda e: meno, priezvisko,  -mail, telefón, spoločnosť, webová stránka, pričom povinné 

úda e sú označené symbolom *. 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  

Vaše osobné úda e môžu byť poskytnuté nasledu úcim kategóriám prí emcov alebo tretích strán: 
Príjemca v členskom štáte  (EÚ + EHP):  
-  oskytovateľ hostingu za účelom uchovávania elektronických úda ov 
-  oskytovateľ    servisu údržby  

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  

Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 o vybavenia správy. 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

 bchodné meno: TIMAN s.r.o.  

 ídlo:  ámestie     1 , Banská Bystrica,   Č: 974 01  

 Č : 36 005 801  

Kontakt: Tel.: +421 917 857 108; Email: lackova@timan.sk 

Zodpovedná osoba: J  r.  va  oldošová;  el: +4 1 15     5; Email: eva@holdosova.com 
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POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

V súlade s čl.13 –  1       § 1 -   zákona o ochrane osobných úda ov  máte ako dotknutá 

osoba: 

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týka úcich sa Vaše  osoby a 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú  čl.15      , 

- právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných úda ov  čl.1       ,  

- právo na vymazanie Vašich osobných úda ov, ak účel ich spracúvania skončil alebo  e splnená 

niektorá z podmienok čl.1      , 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných úda ov, ak ide o prípady podľa čl.18     , 

- právo namietať spracúvanie osobných úda ov, ak ide o prípady podľa čl. 1     , 

- právo na prenosnosť osobných úda ov podľa čl.       , 

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu  radu na ochranu osobných úda ov Slovenskej 

republiky,  raničná 1 , 8      Bratislava    - právo podať návrh na začatie konania podľa 

§1   Zákona o ochrane osobných úda ov, viac info. ná dete na www.dataprotection.gov.sk. 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú 

adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť 

Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU 

 áte právo namietať spracúvanie osobných úda ov, ktoré sa Vás týka ú, na účel priameho 
marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.  k dotknutá osoba namieta 
spracúvanie osobných úda ov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ  ale  osobné úda e na 
účel priameho marketingu nesmie spracúvať. 

 
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ 

 oskytnutie Vašich osobných úda ov je dobrovoľné. V prípade, že máte záu em, aby sme Vám 
odpovedali na Vašu žiadosť, budeme potrebovať Váš  -mail alebo telefónne číslo, aby sme Vás 
mohli kontaktovať.  ásledkom ich neposkytnutia,  e nemožnosť Vás spätne kontaktovať, iné 
následky nie sú. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

 revádzkovateľ pri spracúvaní osobných úda ov pre daný  účel nepožíva automatizované 

individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

  

 


