
Informácie o spracúvaní osobných údajov 

(informačná povinnosť voči dotknutým osobám podľa GDPR a na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a v súvislosti s povinnosťami podľa základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich 

osobných údajov. 

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. 

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 

35785217, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., vl.č. 2404/B, odd.: Sa, tel. 02-57385511, email: 

energotel@energotel.sk. 

 

Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť: 

 

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich 

osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť emailom na adrese: osobneudaje@energotel.sk alebo poštou – 

zásielkou zaslanou na adresu sídla našej spoločnosti, k rukám osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov. 

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania? 

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely, ktoré vyplývajú z príslušného Záznamu 

o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa pričom sa môže jednať o spracúvanie na základe oprávneného 

záujmu prevádzkovateľa alebo o plnenie zákonnej povinnosti. Bližšie informácie o účele spracovania a právnom 

základe spracovania Vašich osobných údajov môžete na základe Vašej žiadosti zaslanej zodpovednej osobe.  

 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom? 

 

Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom môžu mať prístup aj ďalšie 

subjekty. Ide najmä o: externý správca softvéru, externý správca hardvéru, audítor, advokátska kancelária, zmluvná 

strana, ktorej sú údaje poskytované za účelom plnenia zmluvy a pod. Bližšie informácie o tom, aké subjekty môžu 

mať prístup k vašim osobným údajom, môžete získať na základe Vašej žiadosti zaslanej zodpovednej osobe. 

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje? 

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu povinnú na základe zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 

Z.z. v platnom znení. 

 

Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov 

 

Naša spoločnosť nepoužíva profilovanie, ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov. 

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné práva: 

- Právo na prístup k osobným údajom na základe § 21 uvedeného zákona  

- Právo na opravu osobných údajov  na základe § 22 uvedeného zákona  

- Právo na výmaz osobných údajov na základe § 23 uvedeného zákona 

- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov na základe § 24 uvedeného zákona 

- Právo na prenosnosť osobných údajov na základe § 26 uvedeného zákona 

- Právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe § 27 uvedeného zákona 

- Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 uvedeného zákona  


