Informácia o spracúvaní osobných údajov
Vážená pani, Vážený pán,
účelom tohto dokumentu je Vám, klientom spoločností v rámci skupiny ADP:
1. ADP – audit, dane, poradenstvo, s.r.o.
2. ADP Audit, s.r.o.,
3. ADP Tax, s.r.o.,
(ďalej len „ADP“ a/alebo „spoločnosť“), poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a Vašich právach spojených s nimi. Chceme, aby ste vedeli aké osobné údaje zhromažďujeme,
ako s nimi ďalej nakladáme, na akom právnom základe a na aké účely ich spracúvame. Osobné údaje,
ktoré získavame, pochádzajú nielen od Vás, našich klientov, ale aj z iných zdrojov. V tomto dokumente sa taktiež dozviete komu Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť.
Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne, správne v zmysle zásady minimalizácie spracúvania a v súlade s právnymi predpismi, vždy v rozsahu nevyhnutnom pre príslušný účel. Vaše
osobné údaje bezpečne uchovávame po nevyhnutnú dobu podľa lehoty, ktorú nám predpisujú právne
predpisy.
Vaše osobné údaje spracúvame napríklad preto, aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu, poskytovať
Vám naše služby a zaistiť zmluvné povinnosti, komunikáciu s Vami, alebo aby sme splnili podmienky
a povinnosti, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Mimo tejto skutočnosti musíme naplniť právnymi
predpismi stanované regulačné požiadavky, najmä v oblasti zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Obozretne pristupujeme k riadeniu rizík, čím zaisťujeme náš oprávnený záujem.
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov budú v prípade zmien v dokumente pravidelne aktualizované.
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citlivý údaj
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sprostredkovateľ
účel
základné údaje

osobný údaj, ktorý má zvláštnu povahu, ako je napr. informácia o Vašom
zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby na základe tohto
identifikátora; osobný údaj špecifikovaný v GDPR ako osobitná kategória
osobného údaju.
krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad
preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak
môže byť ľahšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité, bez nich by
prechádzanie webu bolo oveľa zložitejšie.
osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú, ďalej definovaná aj ako klient.
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane osobných údajov).
Právny, obchodný, hospodársky a iný záujem prevádzkovateľa alebo tretej
strany.
informácie o konkrétnej alebo identifikovateľnej osobe, ktorými možno
priamo alebo nepriamo túto osobu identifikovať.
osoba, ktorej sú poskytnuté Vaše osobné údaje v súlade s právny predpisom.
znamená ktorúkoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, vrátane našich
produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory.
akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle,
ktorým dotknutá osoba dáva vyhlásením či iným určiteľným potvrdením
súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov.
osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa. Na účely tohto
dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť ADP.
akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie
prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.
osoba, ktorá v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje.
dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje.
údaje, ktoré zahŕňajú identifikačné a adresné informácie týkajúce sa
dotknutej osoby.
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Právne predpisy
Všeobecné nariadenie EU o
ochrane osobných údajov –
GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu ochrana osobných údajov
a Rady (EÚ) 216/679 o ochrane fy- v EU aplikovateľné od
zických osôb pri spracúvaní osob- 25.5.2018
ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane
osobných
údajov
o zmene a doplnení iných zákonov

ochrana osobných údajov,
účinná od 25.5.2018

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti

Zákon č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov

identifikácia a kontrola
klientov

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

výkon podnikateľskej
činnosti

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výkon podnikateľskej
činnosti

Zákon o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

spracúvanie
dokladov

účtovných
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V ADP sme k Vám otvorení, a preto je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame a k akým účelom ich využívame. Osobné údaje, ktoré budeme spracúvať, zahrňujú: meno
a priezvisko, rodné číslo (u podnikateľov aj obchodnú formu, IČO a miesto podnikania), dátum narodenia, kontaktné údaje, osobné údaje zamestnancov klienta, sociodemografické dáta (rôzne dáta
štatistickej povahy, ako je vek a pod.), informácie o využívaní produktov a služieb, informácie zo
žiadostí o produkty a služby, informácie z interakcie medzi Vami a ADP, informácie nevyhnutné na
plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami (napríklad pri príprave mzdy pre Vašich zamestnancov budeme spracúvať osobné údaje Vašich zamestnancov na základe rôznych právnych predpisov,
ako je napríklad Zákonník práce), informácie z internetového prehliadača, ktorý používate, údaje,
ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov.
Osobné údaje spracúvané v ADP pochádzajú z rôznych zdrojov. Najčastejšie ich poskytne sám klient.
V celom rade prípadov si údaje k ďalšiemu spracúvaniu vytvárame sami (pomerové ukazovatele, analýzy, reporty a pod.). Využívame aj ďalšie informácie, ktoré získame o klientovi v rámci našej činnosti,
z verejných zdrojov, ktoré boli zverejnené v súlade s právnymi predpismi (napríklad verejné zoznamy
a registre, internetové aplikácie, sociálne siete, iné verejné informačné zdroje) alebo od spolupracujúcich tretích strán.
Rovnako môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám resp. príjemcom, pokiaľ takéto sprístupnenie či poskytnutie je zmluvne dohodnuté medzi ADP a Vami ako klientom alebo vy ako klient
ADP, ste k sprístupneniu poskytli svoj súhlas.
Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutne potrebnú dobu, archivujeme ich spravidla 10 rokov,
a to podľa lehôt ako to upravujú právne predpisy (napríklad zákon o účtovníctve).
Pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi ctíme pravidlá minimalizácie uchovávania. To znamená, že
máme nastavené prísne vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že osobné údaje nedržíme
dlhšie ako sme oprávnení. Vo väčšine obchodných vzťahov vykonávame opatrenia v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V zmysle tohto zákona
sme povinný príslušné údaje, najmä Vaše identifikačné a transakčné údaje uchovávať po dobu najmenej 5 rokov od uskutočnenia obchodu/transakcie, alebo od ukončenia obchodného vzťahu
s Vami. Vo väčšine obchodných vzťahov musíme prevádzať opatrenia. Podľa zákona o DPH sme
povinní uchovávať daňové doklady a evidenciu s podrobnými osobnými údaji vzťahujúcimi sa k
službám, ktoré sme poskytli alebo obdržali, 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa
plnenie uskutočnilo. Všeobecne tak väčšinu Základných údajov a údajov o produktoch a službách
sme povinní uchovávať na základe týchto zákonov.
Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo
nás požiadať o poskytnutie informácií o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, účele a povahe
spracúvania osobných údajov a o príjemcoch osobných údajov. Pokiaľ by ste zistili alebo sa domnievali, že vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného
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a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnení požadovať od nás vysvetlenie, prípadne požadovať, aby ADP odstránilo takto vzniknutý závadný stav. Máte taktiež právo obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so žiadosťou o zaistenie/zabezpečenie opatrení k náprave.
Nasleduje výpočet Vašich práv. Tento výpočet sa ďalej opakuje aj nižšie v texte, a to v súvislosti s konkrétnym predmetom textu.
Vaše práva:


Právo na prístup k osobným údajom. Povinnosť poskytnúť zoznam evidovaných údajov

V rámci tohto práva, môžete ADP požiadať o výpis osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme
a ADP je povinná Vám takýto výpis vyhotoviť, vrátane informácií o:
 účeloch za ktorými sú osobné údaje spracúvané;
 plánovanej dobe spracúvania;
 o zdroji týchto osobných údajov;
 o prípadných príjemcoch týchto osobných údajov, pokiaľ ich ADP týmto
príjemcom poskytuje.


Právo na prenosnosť osobných údajov (portabilita)




Právo na vymazanie osobných údajov




Právo Vás oprávňuje, požadovať od ADP, aby vymazalo všetky Vaše osobné údaje.
Vymazanie osobných údajov bude možné len v prípade, keď ADP nie je viazané
inými dôvodmi, pre ktoré je naopak povinné osobné údaje držať (plnenie zmluvy).
V každom prípade, i keď nebude možné Vašej žiadosti celkom vyhovieť, v rámci
tejto žiadosti Vám poskytneme komplexné odôvodnenie jej vyriešenia.

Právo na opravu osobných údajov




Právo Vás oprávňuje požadovať od ADP osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a
ktoré ste ADP osobne poskytli. ADP s Vami dohodne formát a spôsob prenosu.
Osobné údaje Vám alebo Vami určenému ďalšiemu prevádzkovateľovi prenesie v
strojovo čitateľnom formáte.

ADP, na základe informácie od Vás, neodkladne opraví nepresné osobné údaje, prípadne doplní neúplné údaje, pokiaľ to daný účel spracúvania vyžaduje.

Právo na obmedzenie spracúvania. Obmedzenie spracúvania evidovaných osobných údajov na žiadosť alebo námietku
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Právo namietať v prípade, že Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu




V prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania a bude možné Vašej žiadosti z
technických dôvodov vyhovieť, potom ADP príslušné spracúvanie obmedzí.

Máte právo namietať všetky spracúvania osobných údajov, ktoré ADP vykonáva
na základe oprávneného záujmu. Uznanie námietky znamená, že ADP prestane
Vaše dáta spracúvať pre všetky účely, ktoré boli námietkou napadnuté.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

ADP ku všetkým vyššie uvedeným právam pristupuje rovnako a snaží sa vždy vyhovieť Vašim požiadavkám. Všetky práva je možné uplatniť bezplatne. ADP má na spracovanie žiadosti na uplatnenie
práva primeranú dobu – spravidla 30 dní.
O ukončení spracovania žiadosti bude klient informovaný formou sprievodného listu. Svoje práva
môžete uplatňovať tak listom ADP, ako aj priamo na pobočke alebo e-mailom.
Pri výkone vybraných práv je možné, že bude ADP potrebovať Vašu súčinnosť pri autentifikácii.
Práva možno uplatňovať len vo vlastnom mene alebo v mene zverenej osoby v zvláštnych prípadoch.
V nasledovnej časti tohto dokumentu Vám poskytneme dôležité informácie o Vašich osobných údajoch a to v súvislosti
s rôznymi špecifickými situáciami. Niektoré informácie sa budú opakovať, nejde však o duplicitu, ale o snahu informovať Vás o všetkých dôležitých aspektoch ochrany Vašich osobných údajoch v každej špecifickej situácii.
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

OSOBITNÁ ČASŤ

Zásady ochrany osobných údajov všeobecne a na našej webovej lokalite, a zásady
používania súborov cookie

Kompletná informácia poskytovaná
dotknutej osobe podľa čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR

Spoločnosť ADP kladie mimoriadny dôraz na
ochranu Vášho súkromia. Tieto zásady ochrany
osobných údajov sme rozdelili do niekoľkých
častí a sekcií tak, aby sme Vám mohli poskytnúť
prehľadnejšie a jasnejšie informácie o tom, ako
spracúvame Vaše osobné údaje.

V tejto časti ADP informuje dotknutú osobu
formou zhrnutia, ako spracúva jej osobné údaje
v súvislosti s podnikateľskou činnosťou ADP,
v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov)
(ďalej len „Nariadenie“) a/alebo zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“).

Jednotlivé časti týchto zásad sa na Vás vzťahujú
podľa toho, či si prezeráte našu webovú lokalitu, ste naším klientom alebo ste dostali list od
spoločnosti ADP.
V každej poznámke k ochrane osobných údajov podrobnejšie uvádzame, ktoré Vaše osobné
údaje uchovávame a akým spôsobom ich používame. Takisto uvádzame viac informácií o
Vašich právach, napr. ako môžete získať prístup k svojim údajom, ako môžete požiadať o
ich opravu a ako môžete požiadať, aby sme prestali spracúvať a používať Vaše údaje.

Prevádzkovateľom, v zmysle Nariadenia, ktorý
spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť
ADP – audit, dane, poradenstvo, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 15747/B, deň záDostali ste list od spoločnosti ADP alebo pracujete pre
pisu do obchodného registra 17. 10. 1997, IČO:
niektorého z našich klientov alebo dodávateľov? Tu ná35 729 945.
jdete informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné
údaje.
Prevádzkovateľom, v zmysle Nariadenia, ktorý
Zásady ochrany osobných údajov vzťahu- spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť
ADP Audit, s.r.o., spoločnosť s ručením objúce sa na webovú lokalitu prevádzkovamedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
teľa
Okresného súdu Bratislava I, so sídlom BlagoV týchto zásadách ochrany osobných údajov evova 9, 851 04 Bratislava, oddiel Sro, vložka
nájdete viac informácií o tom, ako môžeme zís- číslo 43838/B, deň zápisu do obchodného regiskavať a spracúvať osobné údaje, ak používate tra 28. 12. 2006, IČO: 36 718 297.
našu webovú lokalitu.
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Za všetky osobné údaje zodpovedá spoločnosť
ADP – audit, dane, poradenstvo, s.r.o.,
ADP Audit, s.r.o. a/alebo ADP Tax, s.r.o.
(jednotlivo a samostatne ako prevádzkovateľ
osobných údajov, v texte ako „spoločnosť“).
Informácie o našej spoločnosti, telefónne číslo
a kontaktné formuláre nájdete v Osobitnej časti
tejto informácie.
Aké informácie získavame
„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré môžu samostatne alebo spolu s inými informáciami slúžiť na identifikáciu, kontaktovanie alebo vyhľadanie konkrétnej osoby alebo na identifikáciu
jednotlivca.

Prevádzkovateľom, v zmysle Nariadenia, ktorý
spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť
ADP Tax, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, so sídlom Blagoevova 9,
851 04 Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo
124851/B, deň zápisu do obchodného registra
21. 09. 2005, IČO: 35 955 112.
Kontaktné údaje na osobu poverenú ochranou osobných údajov sú: ptimulakova@adpgroup.sk. ADP nie je povinná v súvislosti
s Nariadením ustanoviť zodpovednú osobu
podľa čl. 37 Nariadenia, avšak považuje za dôležité, aby ste Vy ako dotknutá osoba mali možnosť priamo kontaktovať ADP v súvislosti
s Vašimi osobnými údajmi, a to prostredníctvom na to určenú odbornou osobou.

Pri návšteve našej webovej lokality sa môže
zobraziť výzva, aby ste uviedli celé svoje meno,
e-mailovú adresu, prípadne názov spoločnosti, ktoré
uľahčia používanie webovej lokality (napríklad ADP získava Vaše osobné údaje v rozsahu poak si žiadate informácie o cene nami ponúka- trebnom a nevyhnutnom na výkon podnikateľskej činnosti na najvyššej úrovni. ADP striktne
ných služieb).
dodržiava zásadu minimalizácie osobných údaUpozorňujeme Vás, že informácie, ktoré nám jov, a spracúvanie Vašich osobných údajov vyposkytnete, môžu byť zaregistrované. Preto vás konáva len v súvislosti so starostlivosťou o Vás
žiadame, aby ste neuvádzali žiadne osobitné ka- ako o nášho klienta. V tomto zmysle si overutegórie osobných údajov, resp. „citlivé údaje“, jeme poskytnutie správnych a aktuálnych osobako sú definované Nariadením GDPR, napr. ných údajov.
informácie o zdravotnom stave, rasovom alebo
etnickom pôvode, politických názoroch atď.
ADP ako prevádzkovateľ získava, zaznamenáva, uchováva, vyhľadáva, archivuje a inak
Naše produkty a služby nie sú určené pre deti. spracúva osobné údaje klienta pre účely:
a) hodnotenia rizík podľa zákona č.
Ako získavame Vaše osobné údaje
297/2008 Z.z. o ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
Vaše osobné údaje získavame:
a ochrane pred financovaním tero Keď nám poskytnete svoje kontaktné
rizmu a o zmene a doplnení niektoúdaje, ak žiadate o informácie o našich
rých zákonov, v znení neskorších
produktoch alebo službách prostredpredpisov,
níctvom dopytových formulárov na
b) prípravy a uzatvorenia zmluvy s dotnašej webovej lokalite, ale aj telefoknutou osobou, ak je fyzickou osonicky či osobne.
bou a stane sa / je našim potencionálnym klientom,
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Keď si sťahujete dokumenty z našej
webovej lokality.
Keď sa zaregistrujete na účasť na
niektorom z našich podujatí alebo seminárov (vrátane webových seminárov).
Prostredníctvom otvorených verejných zdrojov (napr. sieť LinkedIn
alebo webové lokality spoločností).

Ako používame Vaše osobné údaje
Informácie, ktoré od Vás získame, keď si prezeráte našu webovú lokalitu alebo využívate
niektoré iné funkcie našej webovej lokality, môžeme používať na tieto účely:
 Sledovať, ako využívate naše webové
lokality, aby sme napríklad mohli prispôsobiť ich obsah, poskytnúť Vám
typ informácií a ponuku produktov,
ktoré Vás najviac zaujímajú, (pozrite si
aj naše zásady používania súborov cookie ďalej). Spracúvanie týchto údajov
vyplýva z nášho oprávneného záujmu,
ktorý vyvažujeme so záujmami našich
návštevníkov, klientov a obchodných
partnerov.
 Odpovedať na dopyt, žiadosť o služby
a/alebo vykonávať správu našich služieb vrátane odpovede na Vaše požiadavky. Spravovanie súťažných, propagačných, prieskumných alebo iných
funkcií lokality; rozvíjanie vzájomnej
komunikácie (po e-mailových alebo telefonických dopytoch). Spracúvanie
týchto údajov vyplýva z plnenia
zmluvy alebo dohody a nášho oprávneného záujmu, ktorý sme vyvážili so
záujmami odosielateľa dopytu, klientov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 Žiadať o hodnotenie a recenzie služieb
alebo produktov. Spracúvanie týchto
údajov vyplýva z nášho oprávneného

c)
d)
e)
f)

realizácie zmluvných povinností,
firemnej štatistiky,
archivácie a registratúry,
priameho marketingu spoločnosti
v rámci starostlivosti o klienta, ponúkania nových služieb alebo rozšírenia
existujúcich.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vyššie pod
písm. a) je, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákonná povinnosť spoločnosti stanovená zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane proti
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v spojení so
zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov klienta na účely uvedené vyššie pod písm. b)
až d) je, v zmysle čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia, plnenie zmluvy a vykonanie opatrení
pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti
klienta.
Právnym základom spracúvania osobných údajov klienta pre účely uvedené vyššie pod písm. e)
a f) je oprávnený záujem spoločnosti.
Oprávneným záujmom spoločnosti sa rozumie
vyhodnocovanie kvantity a kvality svojich služieb a produktov, komplexná starostlivosť
o klienta a to pravidelným poskytovaním aktuálnych informácií o nových možnostiach nových a ďalších služieb a produktov spoločnosti
a/alebo rozšírenia a/alebo modifikovania existujúcich služieb a produktov.
Pri spracúvaní osobných údajov klienta, ADP
rešpektuje a dodržiava práva klienta v súvislosti
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záujmu, ktorý vyvažujeme so záujmami so spracúvaním jeho osobných údajov. Dotnašich klientov, dodávateľov a ob- knutá osoba a/alebo klient má právo namietať
chodných partnerov.
proti spracúvaniu osobných údajov na účely
uvedené vyššie pod písm. d) a f), t.j. firemnej štaO e-mailovej komunikácii
tistiky a priameho marketingu.
Upozornenie: E-mailová komunikácia predstavuje riziko pre bezpečnosť a dôvernosť údajov. E-mail je možné prirovnať k pohľadnici.
Preto vás žiadame: Neuvádzajte informácie,
ktoré sú citlivé alebo ktoré sa nemajú dostať k
neoprávneným osobám.
Ako sa uchovávajú a chránia údaje a kto k
nim má prístup
Vaše osobné údaje uchovávame za zabezpečenými sieťami a sú prístupné len obmedzenému
počtu osôb, ktoré majú osobitné prístupové
práva k takýmto systémom a sú povinné zachovávať dôvernosť týchto údajov. Všetky osobné
údaje, ktoré nám poskytnete, sú šifrované prostredníctvom technológie SSL (Secure Socket
Layer).

Osobné údaje dotknutej osoby/ klienta sú spracúvané a uchovávané po celú dobu trvania
zmluvy s klientom a nasledujúcich 10 rokov po
jej ukončení s výnimkou osobných údajov
klienta spracúvané na účely firemnej štatistiky a
priameho marketingu, ktoré budú spracúvané
do podania námietky proti takémuto spracúvaniu klientom.
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným kategóriám príjemcov:
poskytovateľovi IT služieb ADP a IT produktov na výkon podnikateľskej činnosti, advokátske kancelárie a/alebo iné subjekty vymáhajúce
pohľadávky ADP, poskytovatelia archivačných
služieb, marketingové agentúry, poskytovatelia
poštových služieb a kuriéri, poskytovatelia poistenia hnuteľných vecí.

Uplatňujeme množstvo bezpečnostných opatrení, keď používateľ vkladá a zasiela svoje údaje ADP ďalej poskytne (prípadne do budúcna,
alebo využíva prístup k nim, aby sme zachovali môže poskytnúť) osobné údaje dotknutej osoby
subjektom, ktoré sú voči ADP v postavení
bezpečnosť osobných údajov.
osoby ovládanej alebo ovládajúcej v zmysle §
66a Obchodného zákonníka alebo v postavení
Sprístupnenie údajov tretím stranám
osoby personálne alebo majetkovo prepojenej
Vaše osobné údaje nepredávame, neobchodu- s ADP. Spoločnosť neprenáša osobné údaje
jeme s nimi ani ich iným spôsobom neprená- klienta do tretích krajín.
šame externým stranám. To nezahrňuje partnerov poskytujúcich hosting webovej lokality a Klient ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia
iné strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke má právo:
našej webovej lokality, podieľajú sa na našich
1. požadovať od ADP prístup k svojim
obchodných činnostiach alebo poskytujú
osobných údajom,
služby našim používateľom, a to za podmienky,
2. na opravu nesprávnych a neaktuálže sa zaviazali zachovávať dôvernosť týchto
nych osobných údajov,
údajov. Údaje môžeme poskytnúť, ak to vyža3. na výmaz alebo obmedzenie spracúdujú právne predpisy, ak sa uplatňujú zásady
vania osobných údajov v prípadoch stanašej lokality alebo ak chránime práva, majetok
novených Nariadením,
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alebo bezpečnosť našej spoločnosti alebo iných
subjektov.
Tretím stranám neposkytujeme žiadne údaje
umožňujúce identifikáciu osôb.
Na našej webovej lokalite nie sú uvedené ani sa
neponúkajú produkty ani služby tretích strán.

4. namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
5. na prenosnosť svojich osobných údajov,
6. podať návrh na začatie konania pred
dozorným orgánom (Úrad na ochranu
osobných údajov SR) podľa §100 Zákona.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu, na ktorých ich využívame. Doba uchovávania údajov závisí od
účelu, na ktorý sa tieto údaje využívajú.
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou – na
základe svojich práv.

Poskytnutie osobných údajov klientom je tak zákonnou ako aj zmluvnou požiadavkou potrebnou k uzatvoreniu zmluvy (v zmysle ponúkaných služieb ADP) a v prípade ich neposkytnutia zo strany klienta v požadovanom rozsahu nebude ADP schopná plniť svoje zákonné resp.
zmluvné povinnosti.

ADP ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia
Nariadenie GDPR vám priznáva niekoľko je predovšetkým povinná:
práv:
a) spracúvať osobné údaje dotknutej osoby
len v nevyhnutnom rozsahu pre dosiah Právo na prístup: Máte právo na prínutie účelov spracúvania,
stup k osobným údajom, ktoré spracúb) chrániť osobné údaje dotknutej osoby
vame a ktoré sa vás týkajú, ako aj k účepred poškodením, zničením, stratou, nelom, na ktoré ich využívame.
oprávnenou zmenou, neoprávneným prí Právo na opravu: Máte právo žiadať
stupom, pred poskytnutím alebo zverejo zmenu akýchkoľvek osobných údanením tretej strane,
jov, ktoré sú nesprávne alebo vyžadujú
c) zabezpečiť, aby zamestnanci ADP zaaktualizáciu.
chovávali mlčanlivosť o osobných úda Právo na vymazanie: Máte právo žiajoch dotknutej osoby, a to aj po skončení
dať o vymazanie akýchkoľvek osobzmluvy s ADP,
ných údajov, ktoré sa vzťahujú na vás.
d) zabezpečiť bezpečnosť spracúvania
Každú žiadosť o vymazanie individuosobných údajov dotknutej osoby,
álne posúdime a budeme sa usilovať
e) oznámiť Úradu na ochranu osobných
reagovať na ňu v čo najkratšom čase,
údajov a príp. aj dotknutej osobe, ak je to
najneskôr v lehote jedného kalendárpotrebné, akékoľvek porušenie ochrany
neho mesiaca.
osobných údajov.
 Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania, ak to povoľuje právny základ, _____________________________________
na základe ktorého spracúvame Vaše
osobné údaje. Výnimky ustanovuje

11

GDPR a o nich budete pri podaní relevantnej žiadosti vyčerpávajúco informovaný. Obmedzenie spracúvania
znamená, že Vaše osobné údaje z rôznych dôvodov z našich databáz nevymažeme, ale prestaneme s nimi pracovať, a pracujeme s nimi len v nevyhnutnom rozsahu.
 Právo na prenosnosť údajov: Máte
právo žiadať od nás, aby sme Vaše
osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi podľa Vašej žiadosti, ak to
nie v rozpore s právnou reguláciou.
 Ak tak vyplýva z konkrétnej situácie,
máte právo namietať spracúvanie
Vašich osobných údajov. Rovnako
máte aj právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní, vrátane profilovania.
Každú Vašu žiadosť o uplatnenie hore uvedených práv starostlivo preskúmame vo Vašom najlepšom záujme. Niektoré hore uvedené práva sú totiž viazané na konkrétny
právny základ v zmysle Nariadenia, a ich
výkon môže byť v istých situáciách obmedzený. O tom budete informovaný po preskúmaní Vašej žiadosti.
Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z uvedených
práv, môžete si stiahnuť predpripravené formuláre
z našej
webovej
lokality:
http://www.adpgroup.sk/sk/.
Externé prepojenia
Upozorňujeme Vás, že ak použijete prepojenie,
ktoré Vás presmeruje z našej webovej lokality
na inú webovú lokalitu alebo si vyžiadate službu
od tretej strany, po opustení tejto webovej lokality sa neuplatňujú tieto zásady ochrany osob-
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ných údajov. Prehliadanie a používanie akejkoľvek inej webovej lokality podlieha pravidlám a
zásadám danej webovej lokality.

Ako informujeme o aktualizáciách
O všetkých zmenách zásad ochrany osobných
údajov Vás budeme informovať na našej webovej lokalite http://www.adpgroup.sk/sk/ a
prostredníctvom upozornení, prípadne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Nie ste spokojní s tým, ako spracúvame Vaše osobné
údaje? Informujte nás! Použite kontaktný formulár, ktorý sa nachádza našej webovej lokalite
http://www.adpgroup.sk/sk/, alebo nám zašlite e-mail na adresu
ptimulakova@adpgroup.sk.
Vždy máte právo obrátiť sa na dozorný orgán,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Zásady používania súborov cookie
Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do
Vášho počítača uloží navštívená webová lokalita. Súbory cookie ukladajú a prenášajú informácie na server webovej lokality, ktorú (opakovane) navštívite z daného prehliadača/počítača.
Súbor cookie má aj istú časovú pečiatku, ktorá
definuje jeho dobu platnosti, (viac informácií o
časovej pečiatke a dobe platnosti nájdete v časti
Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie).
Kategórie súborov cookie
Súbory cookie je možné rozdeliť do štyroch kategórií. Spoločnosť ADP využíva na svojej webovej lokalite všetky typy súborov cookie.
-Kategória súborov cookie: Nevyhnutné cookie

13

Nevyhnutné súbory cookie napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez
týchto súborov cookie by webová lokalita nefungovala správne.
-Kategória súborov cookie: Preferenčné cookie
Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej
lokalite „zapamätať si“ informácie, ktoré
ovplyvňujú jej používanie a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk.
-Kategória súborov cookie: Štatistické cookie
Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom
webových lokalít porozumieť, ako návštevníci
používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.
-Kategória súborov cookie: Marketingové cookie
Marketingové súbory cookie sa používajú na
sledovanie návštevníkov na webových lokalitách. Ich cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré
sú relevantné a príhodnejšie pre individuálneho
používateľa, a tým sú hodnotnejšie pre vydavateľov alebo inzerentov tretích strán.
Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie
-Súbory cookie relácie
Súbory cookie relácie existujú len v dočasnej
pamäti po dobu, kým sa nachádzate na webovej
lokalite. Webové prehliadače zvyčajne vymažú
súbory cookie relácie, keď zatvoríte webový
prehliadač. Na rozdiel od iných súborov cookie
nemajú súbory cookie relácie určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač „vie“, že ide
o súbory cookie relácie.
-Trvalé súbory cookie
Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení
webového prehliadača – ako v prípade súborov
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cookie relácie – platnosť trvalého súboru cookie vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú dobu platnosti bude súbor cookie prenášať informácie
na server pri každej návšteve webovej lokality,
ktorej patrí, alebo vždy, keď sledujete zdroj patriaci danej webovej lokalite na inej webovej lokalite (napríklad reklamu).
Trvalé súbory cookie sa používajú na dlhodobé
zaznamenávanie návykov pri prezeraní webových lokalít a priebežné prihlásenie používateľov k ich kontám, aby nemuseli opakovane
vkladať prihlasovacie údaje pri každej návšteve.
Správa súborov cookie
Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie,
môžete ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia vo webovom prehliadači. Webový prehliadač môžete nastaviť aj tak, aby Vás informoval
vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookie do počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.
Viac informácií o zobrazení súborov cookie
uložených vo webovom prehliadači, postupe
ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo
zakázania nájdete na stránke pomocníka prehliadača.
____________________________________

Posledná aktualizácia: 25. 5. 2018
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