ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPOLOČNOSTI KPP SK, S.R.O.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Obchodná spoločnosť KPP SK, s.r.o., IČO: 35856211, DIČ: SK2020240068, so sídlom Galvaniho 7,
Bratislava 821 04, zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka:
28648/B (ďalej tiež len ako „My“) ako správca osobných údajov, vás ako používateľov webových
stránok www.kpp.sk a súčasne ako svojich obchodných partnerov informuje o nižšie opísanom
zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.
Ďalej v texte sa dozviete predovšetkým:
1.

ktoré vaše osobné údaje budeme spracovávať;

2.

s akými cieľmi a akým spôsobom budeme vaše osobné údaje spracovávať;

3.

komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté;

4.

ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať a

5.

aké máte vo vzťahu k ochrane vašich osobných údajov práva.

Jedná se o VZOR!

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie
spracovanie vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese
info@kpp.sk.
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa použijú podobne pre našich ďalších odberateľov i
dodávateľov, ktorí nie sú používateľmi našich webových stránok, ale sú našimi obchodnými partnermi
na základe zmlúv uzavretých v listinnej neelektronickej forme alebo na základe čiastkových
objednávok uskutočnených písomnou či ústnou formou.
Čl. II
Spracovanie osobných údajov detí
Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako
16 rokov nespracovávame.
Čl. III
Rozsah spracovania osobných údajov
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Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých
údajov o sebe alebo vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť predovšetkým:
a)

vaše meno a priezvisko,

b)

obchodná firma,

c)

adresa bydliska alebo sídlo spoločnosti,

d)

identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo,

e)

telefónne číslo alebo

f)

e-mailová adresa.
Čl. IV
Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame predovšetkým na to, aby sme plnili zmluvy uzavreté s vami,
Jedná se o VZOR!

prípadne aby sme vás spätne kontaktovali a poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali. Všetky
osobné údaje sa spracovávajú zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané,
relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k vyššie uvedenému účelu spracovania.
Vaše meno, priezvisko, obchodnú firmu, adresu bydliska alebo sídlo spoločnosti, telefónne číslo
alebo e-mailovú adresu môžeme okrem toho využiť na to, aby sme vám zasielali občasné
obchodné oznámenia, t. j. aby sme vás informovali o udalostiach, publikáciách, tovare alebo
službách, ktoré poskytujeme a ktoré by vás mohli zaujímať.
Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely
odpovedí na vaše otázky alebo vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou a ich
neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na vaše
otázky.
Okrem tohto spracovanie vašich osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznámení
môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám
zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@kpp.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás prijali
obchodné oznámenie.

Čl. V
Kto má prístup k vašim osobným údajom
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Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme s vyššie
uvedenými cieľmi poskytnúť našim subdodávateľom, aby ich pre nás spracovali. Osobné údaje môžu
byť poskytnuté:
1.1.1. našej externej účtovnej a daňovej spoločnosti,
1.1.2. našej externej IT spoločnosti, ktorá nám poskytuje serverové, webové, cloudové a ďalšie
IT služby,
1.1.3. nášmu externému právnemu poradcovi,
1.1.4. nášmu externému dopravcovi,
1.1.5. našim externým obchodným zástupcom.
Čl. VI
Čas spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracovávať v čase, keď vám budeme poskytovať náš tovar a naše služby
Jedná se o VZOR!

či plniť vzájomnú zmluvu, alebo v čase nevyhnutnom na plnenie archivačných povinností podľa
platných právnych predpisov, ako je napríklad zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákon
č. 499/2004 Zb., o archivárstve a spisovej službe, zákon č. 133/2000 Zb., o evidencii obyvateľov a
rodných číslach, alebo zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty.
Po skončení plnenia našej vzájomnej zmluvy a po uplynutí zákonných archivačných lehôt vaše osobné
údaje bezpečne a dôkladne zlikvidujeme, a to tak tie listinné, ako aj elektronické.
Čl. VII
Používanie cookies
Naše webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi do vašich zariadení súbory, všeobecne nazývané
cookies. Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše
úkony a nastavenia, ktoré ste na nich urobili, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies
nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam na ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť
na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.
Cookies používame predovšetkým na zaistenie fungovania našich webových stránok. Ukladajú sa do
nich hlavne vaše prihlasovacie údaje, údaje o vašej objednávke alebo nastavenia, ktoré používate
v klientskej B2B sekcii. Bez týchto údajov by sme nemohli zaručiť správne fungovanie webových
stránok. Ďalej používame cookies tretích strán na analýzu návštevnosti (napríklad Google Analytics).
Tieto cookies riadia tretie strany a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.
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Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Používaním
našich webových stránok súhlasíte s ukladaním cookies. Použitie cookies môžete kedykoľvek
obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača.
Čl. VIII
Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov
Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
a)

právo na prístup k osobným údajom;

b)

právo na opravu osobných údajov;

c)

právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);

d)

právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;

e)

právo na prenositeľnosť osobných údajov;

f)

právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov;

g)

právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Jedná se o VZOR!

Vaše práva sú vysvetlené nižšie, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.
Všetky vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@kpp.sk.
Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (www. dataprotection.gov.sk).
Právo na prístup k osobným údajom znamená, že kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, s akým cieľom, v akom
rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, výmaz,
obmedzenie spracovania či vznesenie námietky, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na
základe spracovania vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu vrátane prípadného
profilovania. Tiež máte právo získať kópiu vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je
bezplatné, za ďalšie poskytnutie môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
Právo na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či
doplnenie vašich osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné.
Právo na výmaz osobných údajov, čo znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje, ak (i) už nie
sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) odvoláte súhlas a
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neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú
žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to
ukladá zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyriešia sporné
otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, konkrétne kým (i) popierate presnosť
osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto výmazu osobných údajov chcete ich
spracovanie iba obmedziť, (iii) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy áno
(iv) alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pozrite ďalej. V takom prípade môžeme mať
Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené vaším súhlasom, prípadne tým, že tieto
údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
Právo na prenositeľnosť osobných údajov, čo znamená, že máte právo získať vaše osobné údaje,
ktoré ste nám poskytli so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky uskutočniteľné, máte právo,
aby sme tieto údaje poskytli inému vášmu správcovi.
Jedná se o VZOR!

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, čo znamená, že môžete u nás podať
písomnú či elektronickú námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov, čím spôsobíte, že vaše
osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na
spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.
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