ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb
v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a podľa zákona 18/2018 Zb. o
ochrane osobných údajov
Totožnosť a kontaktné údaje správcu
Správcom osobných údajov na webe www.formica.sk je spoločnosť FORMICA spol. s r.o., Spojovacia 7, 949 01
Nitra; IČO: 31408168, DIČ SK2020408929; OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vl.č.1885/N
Email: formica@formica.sk
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kudlej – konateľ
Účel spracovania osobných údajov - v najnižšom nutnom rozsahu
Spracovanie osobných údajov je potrebné pre:






plnenie zmlúv (kúpno dodávateľské, kúpno predajné)
plnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú (evidencia a archivácia daňových dokladov,
mzdových dokumentov)
účely oprávnených záujmov správcu (zasielanie obchodných oznámení registrovaným zákazníkom)
účely oprávnených záujmov tretích strán (prepravné spoločnosti – iba údaje potrebné k uskutočneniu
prepravy tovaru)

Rozsah spracovávaných osobných údajov










meno a priezvisko, prípadne titul
adresa (fakturačná, doručovacia)
IČO
DIČ
číslo bankového účtu
telefónne číslo
faxové číslo
email

Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame iba po dobu, ktorá je potrebná k naplneniu účelu ich spracovávania
a ďalej podľa pravidiel povinnej archivácie údajov, podľa príslušných právnych predpisov či v súlade s nimi.
Práva subjektov osobných údajov









prístup k osobným údajom
oprava osobných údajov
obmedzenie spracovania osobných údajov
prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi
výmaz osobných údajov
odhlásenie zo zasielania newsletteru a obchodných oznámení
podanie sťažnosti u dozorného úradu

Pre prípad využitia niektorého z týchto práv, kontaktujte našu spoločnosť prostredníctvom emailu
(viď kontaktné údaje správcu).
Zabezpečenie ochrany osobných údajov







mobilné telefóny (zabezpečené heslom)
emaily (zabezpečené užívateľským menom a heslom)
účtovný software (zabezpečené menom a heslom)
kancelárie (zabezpečené zatvorením)
zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi (podpísaný súhlas s povinnosťou zachovania mlčanlivosti)

Osobné údaje nebudú bez súhlasu subjektu vydané tretej strane (okrem vyššie spomenutých oprávnených
záujmov), ani do žiadnej inej tretej krajiny.

Osobné údaje sú spracovávané




v elektronickej podobe - automatizovaným spôsobom
v listinnej podobe – neautomatizovaným spôsobom

Webové stránky www.formica.sk
Webové stránky používajú cookies.
Cookies neslúži k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, nepoužívajú sa pre zistenie totožnosti
užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.
Newslettery sú zasielané len na základe vyjadreného súhlasu.
Registrácia a uloženie osobných údajov nového zákazníka je podmienené vyjadrením súhlasu.
K vyjadreniu súhlasu je používaný model single opt-in, teda jednoduché prihlásenie.
Súhlas môže byť subjektom kedykoľvek odvolaný použitím odhlasovacieho odkazu.
Postup pri porušení zabezpečenia osobných údajov
Konateľ spoločnosti ohlási akékoľvek porušenie zabezpečenia osobných údajov, bez zbytočného odkladu (do 72
hodín odvtedy, čo sa o ňom dozvedel), príslušnému dozornému úradu.
Pokiaľ sa vyskytnú nejaké dotazy, týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:
FORMICA spol. s r.o., IČO: 31408168
Spojovacia 7, P.O.Box 30F, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Ing. Miroslav Kudlej – konateľ, mobil: +421 903 435 223
email: formica@formica.sk

