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Informácie podľa čl. 13 európskeho všeobecného 
nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) 

 
 

Praha 10. decembra 2018 
 

 
Kontaktné údaje zodpovedného subjektu: 
AVAPS SK s.r.o. 
Zlatovská 1279/22 
Trenčín  
911 05  
 
Účely spracúvania osobných údajov a právny základ: 
Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia 
o ochrane osobných údajov (GDPR, General Data Protection Regulation) a českého zákona 
o ochrane osobných údajov: 
 

a) S cieľom splniť zmluvné povinnosti (čl. 6 ods. 1b GDPR) 
Spracúvanie údajov prebieha s cieľom realizovať zmluvný vzťah alebo realizovať 
predzmluvné opatrenia. Ďalší jednotlivosti týkajúce sa účelov spracúvania osobných údajov 
môžete zistiť zo smerodajných zmluvných podkladov a zodpovedajúcich príloh. V rámci 
realizácie zmluvy môže AVAPS SK s.r.o. okrem toho podliehať určitým zákonným 
povinnostiam, na ktorých splnenie je nutné spracúvanie osobných údajov. 
 

b) Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1a GDPR) 
Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na určité účely, je daná 
zákonnosť tohto spracúvania na základe vášho súhlasu. Udelený súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvať údaje pred 
okamihom odvolania. 
 

c) V rámci zvažovania záujmov (čl. 6 ods. 1f GDPR) 
Ak je to nutné, spracúvame vaše údaje taktiež na účely hájenia našich oprávnených 
záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb. 
Príklady: 
- Uplatnenie právnych nárokov a obhajoba pri právnych sporoch 
- Zaručenie bezpečnosti IT a prevádzky IT 

 
Kategórie údajov: 
Spracúvame – v jednotlivom prípade v závislosti od druhu zmluvy/súhlasu – nižšie uvedené 
kategórie údajov: kmeňové údaje, adresy a kontaktné údaje, údaje z dokladov totožnosti, údaje 
o vyúčtovaní, zmluvné údaje, technické údaje a komunikačné údaje. 
 
Príjemcovia: 
Vaše údaje sú – v jednotlivom prípade v závislosti od druhu zmluvy/súhlasu – sčasti poskytované 
zmluvným partnerom. 
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Zmluvní partneri pochádzajú z týchto kategórií: marketing, bezpečnosť, služby IT, komunikácia, 
úverové služby, tlačiarenské služby, telekomunikácie, úrady, finančníctvo a poisťovníctvo. 
 
Na určité úlohy využíva AVAPS SK s.r.o. poskytovateľov služieb. Tí väčšinou tiež využívajú 
poskytovateľov služieb, ktorí môžu mať sídlo svojej firmy, materský koncern alebo počítačové 
strediská v treťom štáte. Poskytnutie osobných údajov je prípustné, ak Európska komisia rozhodla, 
že v treťom štáte existuje primeraná úroveň ochrany údajov (čl. 45 GDPR). Ak Európska komisia 
také rozhodnutie neprijala, smie spoločnosť ECE alebo poskytovateľ služieb poskytnúť osobné 
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii iba vtedy, ak sú stanovené vhodné záruky 
(napr. doložky o štandardnej ochrane osobných údajov, ktoré sú prijímané Európskou komisiou 
alebo dozorným úradom v určitom procese) a ak sú k dispozícii účinné opravné prostriedky. 
 
Trvanie uloženia údajov: 
S cieľom splniť zmluvu, na základe vášho súhlasu alebo s cieľom hájiť oprávnené záujmy budú 
vaše osobné údaje uložené. Ak však svoj súhlas odvoláte, resp. ak právne účinným spôsobom 
vznesiete proti spracúvaniu údajov námietku alebo ak účel spracúvania zanikol pre to, že uloženie 
údajov na účely splnenia našich vyššie uvedených zmluvných a zákonných povinností už nie je 
nutné, budú vaše údaje riadne zmazané. 
 
Práva dotknutých osôb: 
Každá dotknutá osoba má právo na informácie podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa 
článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvanie 
podľa článku 18 GDPR, právo na vznesenie námietky podľa článku 21 GDPR a právo na 
prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Okrem toho existuje právo na podanie sťažnosti na 
príslušnom dozornom úrade na ochranu osobných údajov (článok 77 GDPR). 
Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete voči nám kedykoľvek odvolať. 
Dovoľujeme si vás upozorniť, že odvolanie má účinnosť až do budúcna. Spracúvania, ktoré 
prebehli pred odvolaním, tým dotknuté nie sú. 
 
 
Proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe čl. 6 ods. 1 
písm. e (plnenie úlohy vo verejnom záujme) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený 
záujem zodpovedného subjektu), máte navyše právo vzniesť kedykoľvek námietku 
z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špeciálnej situácie; to platí aj pre profilovanie opierajúce 
sa o tieto ustanovenia. Údaje, ktoré sa vás týkajú, v takom prípade už nespracúvame, leda 
že by sme ich spracúvanie mohli preukázateľne odôvodniť nutnou ochranou, ktorá 
prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo že by spracúvanie slúžilo na 
uplatnenie, výkon alebo hájenie právnych nárokov. 
 
 
Prípadné odvolania súhlasu zašlite, prosím, na túto adresu: obchod@avaps.sk 
 


