Ochrana osobných údajov
Keďže vystupujeme ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov, radi
by sme vám vysvetlili ako budeme používať vaše osobné údaje. Týmto dokumentom
si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa 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 (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje, ktoré ako prevádzkovateľ spracovávame
• Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa
doručenia, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo.
• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia,
internetové dátové prenosy a IP adresa.
Dotknutá osoba – kupujúci, žiadateľ o zasielanie newsletterov, účastník súťaže.
Účel spracúvania údajov
Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:
Poskytovanie zmluvných služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu svojich klientov v
zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa.
Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a
iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité
osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne
na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym
základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.
Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich
službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia
ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi
nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Kto má prístup k vašim údajom
Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných

okolností:
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom
mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie
strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s
našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny
upravujúce v zákone.
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to
pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec
viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať
napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho
zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.
Umiestnenie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej
možnej miere.
Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané,
keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že
uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje
vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V
každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia
zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich
uchovávanie.
Právny základ pre spracovávanie vašich údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že
spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na
zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas
môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na kontakty uvedené na
našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše
osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V
prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Práva dotknutých osôb
a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú
alebo nie sú spracované a ak áno, máte prístup k informáciám o spracovaní,
kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach,
o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji
osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a
profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracovaných
osobných údajov.
b) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez
zbytočného odkladu opravené alebo doplnené, pričom opravu údajov vykonáte sami
alebo požiadate o to prevádzkovateľa
c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli
vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR
(právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na
účely, na ktoré boli spracované, alebo ak sa osobné údaje spracovali nezákonne.
Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracovanie osobných údajov
potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
d) Právo na obmedzenie spracovania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak
napadnete správnosť osobných údajov alebo spracovanie nie je v súlade s právnymi
predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete
ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte
právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracovanie.
e) Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné
údaje spracovali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), máte
právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli
prenesené inému prevádzkovateľovi, tento prenos osobných údajov priamo od nás k
inému prevádzkovateľovi máte za predpokladu, že je tento prenos technicky možný
f) Právo namietať: ak je spracovanie osobných údajov vykonávané na právnom
základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému

spracovaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracovať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a
slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich
právnych nárokov alebo tretích osôb. Máte právo kedykoľvek namietať aj proti
spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracované na účely priameho marketingu; v
prípade, ak uplatnenia námietky voči spracovaniu osobných údajov podľa tejto vety,
osobné údaje sa už na také účely nesmú spracovať
g) Právo odvolať súhlas: ak je spracovanie osobných údajov vykonávané na
právnom základe súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu
pred jeho odvolaním. Odvolanie musí obsahovať informácie kto odvolanie podáva
(vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať) a
informáciu, že si neželáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli
dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli
vyhovieť. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať v
písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam.
Odvolanie nezabudnite podpísať.
Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si
uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo
vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese
novoklim@novoklim.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak sa
predpokladá, že došlo k porušeniu spracovania osobných údajov.
Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov,
môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu na adrese
novoklim@novoklim.sk.

