
 

 
 
Spoločnosť LEITECH ako správca údajov (ďalej len "správca") vás informuje podľa čl. 13 nariadenia 
Európskej únie č. 2016/679 (ďalej len "GDPR"), že spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely: 
 
1. Predmet spracúvania 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, názov spoločnosti, 
adresa, telefónne číslo, e-mail, bankové a platobné údaje - ďalej len "osobné údaje" alebo len 
"údaje"), ktoré ste poskytli pri definovaní zmluvy o produktoch alebo službách prevádzkovateľa. 
 
2. Účel spracovania 

 
Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa spracúvajú, 
 

a) podľa čl. 6, kap. b) a c) GDPR na tieto účely: plnenie zmluvnej dohody s vami alebo 
vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na vašu žiadosť; plnenie predzmluvných, 
zmluvných a daňových povinností vyplývajúcich z existujúceho vzťahu s vami; plnenie 
zákonných povinností, nariadení, noriem ES alebo príkazov orgánu (ako napríklad podľa 
platných pravidiel proti praniu špinavých peňazí); výkon práv Správcu, napríklad práva na 
obhajobu súdnou cestou; 
 
Radi by sme vás informovali, že vám môžeme zasielať obchodné materiály týkajúce sa 
produktov alebo služieb Správcu, podobné tým, ktoré ste si už zakúpili od našej spoločnosti v 
rámci predchádzajúcej transakcie, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. 
 
b) len v prípade, že ste nám poskytli výslovný súhlas (GDPR čl. 7), na tieto marketingové 
účely: zasielanie e-mailov, poštových a/alebo SMS správ a/alebo telefonických hovorov, 
newsletterov, marketingovej komunikácie a/alebo reklamných materiálov o produktoch 
alebo službách ponúkaných Správcom, ako aj prieskumov spokojnosti týkajúcich sa kvality 
produktov/služieb; zasielanie e-mailov, poštových a/alebo SMS správ a/alebo telefonických 
hovorov, marketingovej a/alebo reklamnej komunikácie od tretích strán (napríklad 
obchodných partnerov, poisťovní). 

 
3. Spôsoby spracovania 
 
Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva jedným zo spôsobov uvedených v čl. 4, bod 2) 
GDPR, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, 
šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo 
zničenie údajov. Vaše osobné údaje sa spracúvajú elektronicky alebo v papierovej podobe, úplne 
alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami, ako aj inými ako automatizovanými 
prostriedkami. 
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Správca bude spracúvať osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie vyššie uvedených účelov, v 
každom prípade však nie dlhšie ako 10 rokov od ukončenia vzťahu uvedeného v účele vyššie a nie 
dlhšie ako 3 roky od získania údajov na marketingové účely. 
 
4. Prístup k údajom 
 
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené na účely podrobne uvedené v čl. 2 zamestnancom a 
spolupracovníkom Správcu, oprávneným osobám a/alebo interným zástupcom na spracúvanie 
a/alebo správcom systému; spoločnostiam tretích strán alebo iným subjektom (napr. úverovým 
maklérom, profesionálnym štúdiám, konzultantom, poisťovniam poskytujúcim poistné služby atď), 
ktoré vykonávajú externé činnosti v mene Prevádzkovateľa, a to v úlohe externých spracovateľských 
partnerov. Okrem toho môžu mať k vašim osobným údajom prístup aj iné spoločnosti patriace do 
skupiny HTI, do ktorej patrí Správca. 
 
5. Komunikácia údajov 
 
Bez požiadavky na výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. b) a c) GDPR) môže Prevádzkovateľ oznamovať 
osobné údaje týkajúce sa vašich údajov na účely uvedené vyššie v čl. 29 bezpečnostným 
organizáciám, justičným orgánom, poisťovniam poskytujúcim poisťovacie služby, ako aj subjektom, 
ktorým je komunikácia vyžadovaná zákonom na splnenie vyššie uvedených účelov. Tieto subjekty 
budú údaje spracúvať samostatne ako správcovia údajov. 
 
6. Prenos údajov 
 
Osobné údaje sa spracúvajú na vlastných serveroch a serveroch partnerov poskytujúcich IT služby, 
ktorí sa nachádzajú v Európskej únii. . Je však potrebné poznamenať, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje 
právo, ak to považuje za potrebné, zverejniť údaje mimo Európskej únie. V takom prípade 
Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sprístupnenie údajov mimo Európskej únie bolo v súlade s platnými 
právnymi požiadavkami a podliehalo prijatiu štandardných zmluvných doložiek požadovaných  
Európskou komisiou. 
 
7. Povaha spracúvania údajov a dôsledky odmietnutia odpovede 
 
Spracúvanie údajov na účely uvedené v čl. 2 ods. a) je absolútne nevyhnutné. Bez neho nie je možné 
plnenie zmlúv podrobne uvedených v čl. 2 a). 
 
Spracovanie údajov na účely uvedené v čl. 2 písm. b) je nepovinné. Môžete sa rozhodnúť 
neposkytnúť žiadne údaje na takéto spracovanie údajov alebo kedykoľvek neskôr odvolať svoj súhlas 
s už poskytnutými údajmi. V takom prípade už nebudete dostávať žiadne informačné bulletiny, 
obchodné oznámenia a reklamné materiály týkajúce sa produktov a služieb prevádzkovateľa. Vaše 
práva týkajúce sa produktov a služieb uvedené v čl. 2 písm. a). zostávajú nezmenené. 
 
8. Práva dotknutej osoby 
 
Ako dotknutá osoba máte práva podľa čl. 15 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 
najmä právo na: 

a) získať potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, bez ohľadu na 
to, či už sú zaznamenané,a získať prístup k týmto údajom v zrozumiteľnej forme; 

b) získať informácie o: (i) zdroji osobných údajov; (ii) účeloch a metódach spracúvania; (iii) 
logike použitej v prípade spracúvania pomocou elektronických prostriedkov; (iv) 
identifikačných údajoch prevádzkovateľa, manažérov a určených zástupcov podľa čl. 3 ods. 1 



GDPR; (v) príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 
poskytnuté ako určenému zástupcovi na území štátu, určeným alebo oprávneným stranám; 

c) i) aktualizácia, oprava alebo v prípade záujmu integrácia údajov; 
 
ii) vymazanie, anonymizáciu, blokovanie alebo obmedzenie údajov, ktoré boli spracované 
nezákonne, vrátane údajov, ktorých uchovávanie sa stalo nepotrebným na účely, na ktoré 
boli zhromaždené alebo následne spracované; 
 
iii) osvedčenie, že operácie podľa písmen a) a b) boli vykonané a oznámené subjektom, 
ktorým alebo ktorým boli údaje poskytnuté, pokiaľ sa táto požiadavka neukáže ako nemožná 
alebo si nevyžaduje zjavne neprimerané úsilie v porovnaní s právom, ktoré sa má chrániť; 
 
iv) namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, vcelku alebo čiastočne, 
a) z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou alebo; b) ak sa osobné údaje 
spracúvajú na účely priameho marketingu, ako je zasielanie reklamných materiálov, priamy 
predaj alebo prieskum trhu a obchodná komunikácia prostredníctvom e-mailu a/alebo 
tradičných metód prostredníctvom telefónu a/alebo fyzickej pošty. 
 

9. Spôsoby uplatnenia vašich práv 
 
Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť zaslaním: 
- listom na registrovanú adresu centrály Správcu 
- e-mailom na adresu privacy@leitner.com. 


