Informačná povinnosť
V súlade s článkom 13 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27 apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
GDPR) dovoľujeme si Vás informovať, že:
•

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Porta KMI Poland akciová spoločnosť so
sídlom v Bolszewe, ul. Szkolna 45, Bolszewo (84-239), číslo zápisu v OR (KRS):
0000838758.

•

Naše kontaktné údaje sú: info@porta.com.pl, korešpondenčná adresa: ul. Szkolna 54,
Bolszewo (84-239).

•

Prevádzkovateľ povolal Úradníka pre ochranu osobných údajov. S Úradníkom pre
ochranu

osobných

údajov

sa

môžete

kontaktovať

na

e-mailovej

adrese:

IOD_PORTA@baltis.pl alebo na korešpondenčnej adrese ,,lnspektor ochrony danych
Porta", 81-340 Gdyňa, ul. Hryniewickiego 6c/17 alebo na adrese Prevádzkovateľa.
•

V závislosti od účelu spracúvania Vašich osobných údajov právnym
základom spracúvania Vašich osobných údajov je:
a. článok 6 odsek I písmeno b GDPR. Účelom spracúvania osobných údajov je
plnenie zmluvy alebo spracúvanie údajov pred jej uzatvorením;
b. článok 6 odsek I písmeno f GDPR. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa (kde
oprávneným

záujmom

je

marketing

vlastných

výrobkov

a služieb

Prevádzkovateľa a obhajovanie a uplatňovanie nárokov vrátane vybavenia
reklamačných procesov);
c.

•

článok. 6 odsek I písmeno a GDPR. V rozsahu v akom ste súhlasili so
spracúvaním osobných údajov. Účel spracovania osobných údajov je vyjadrený
vždy v súhlase.
V prípade keď k spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe zmluvy alebo pred
jej uzatvorením (písmeno a vyššie) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné avšak
nevyhnutné na podpísanie zmluvy alebo na činnosti spojené s jej uzavretím
s Prevádzkovateľom.

•

V prípade keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov Prevádzkovateľa (písmeno b vyššie) máte právo namietať voči spracúvaniu
Vašich osobných údajov.

•

V prípade keď k spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe súhlasu (písmeno
c vyššie) máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných
údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

•

Príjemcami osobných údajov sú:
a. subjekty, s ktorými Prevádzkovateľ v rozsahu vykonávanej činnosti spolupracuje
(také

ako:

marketingové

alebo

školiace

agentúry,

právne

kancelárie,

poskytovatelia IT služieb, hostingové služby, subjekty vykonávajúce archivačné
služby a skartovanie dokumentov, atď.),
b. subjekty poskytujúce služby v oblasti plnenia zmlúv, obhajoby a vymáhania
pohľadávok,
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c.

subjekty, ktoré tvoria predajú sieť výrobkov a služieb Prevádzkovateľa,

d. subjekty poskytujúce poštové alebo kuriérske služby.
•

Údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na realizáciu cieľov spracúvania
uvedených vyššie a predovšetkým:
a.

v rozsahu plnenia zmluvy, do doby jej skončenia, po tom čase sa údaje budú
spracúvať po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo po dobu
potrebnú na uplatnenie nárokov,

b. v rámci plnenia zákonných povinnosti Prevádzkovateľa, údaje budú spracúvané
po dobu pozitívneho posúdenia Vašej námietky proti spracúvaniu údajov,
c.
•

ak vyjadríte súhlas so spracúvaním údajov, údaje budú spracúvané do
odvolania súhlasu.

Informujeme, že máte právo na
a.

prístup k Vašim osobným údajom,

b. opravu Vašich osobných údajov,
c. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
d. namietanie proti spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré sú
spracúvané v rámci realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa,
e.

vymazanie údajov, pokiaľ nie je realizovaný nijaký iný cieľ ich spracúvania,

f.

odvolanie súhlasu so spracúvaním,

g. prenos údajov inému prevádzkovateľovi v prípade spracúvania údajov na
základe súhlasu alebo zmluvy v prípade, ak ich Prevádzkovateľ spracúva
automatizovaným spôsobom.
•

Svoje práva môžete uplatniť písomne alebo na e-mailovej adrese s Úradníkom pre
ochranu osobných údajov alebo s Prevádzkovateľom (kontaktné údaje vyššie).

•

Prevádzkovateľ môže uplatniť profilovanie Vašich osobných údajov v rozsahu
a v súvislosti s predajnými a marketingovými štatistikami. Prevádzkovateľ nepoužíva
automatizované rozhodovania, ktoré môžu mať právne následky alebo iným spôsobom
môžu ovplyvniť situáciu dotknutých osôb.

•

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.

•

Informujeme o práve podať sťažnosť dozornému orgánu. Takým orgánom je predseda
Úradu na ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).
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