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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú vydané spoločnosťou ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04
Bratislava, IČO:17312086, obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 783/B za účelom
sprostredkovania informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia 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 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie je v spoločnosti ALLIMPEX spol. s r.o. v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť ALLIMPEX spol. s r.o. si dovoľuje informovať návštevníkov
svojej stránky o nasledovných skutočnostiach:

ZÁKLADNÉ POJMY
GDPR - Nariadenie 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.
Dotknutá osoba - fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom
na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ – je ten, kto si určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo
vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom rozumie spoločnosť ALLIMPEX spol. s r.o.
Zmluvný partner - osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti uzatvorený
obchod, pričom pod pojmom obchod sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Zmluvným
partnerom a Prevádzkovateľom. Zmluvným partnerom je taktiež osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o
uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť Zmluvným partnerom
Prevádzkovateľa, a tiež zástupca Zmluvného partnera, ktorý v mene Zmluvného partnera vystupoval, rokoval a
uzatvoril obchod.
Osobné údaje - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracúvanie - operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo
neautomatizovanými prostriedkami.
Informačný systém - usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom.
Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia.
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INFORMÁCIA O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Prevádzkovateľom je spoločnosť ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO:17312086,
registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sro, vložka č. 783/B, kontakt: č. t.:
+42124460335, e-mail: allimpex@allimpex.sk.

DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor,
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a zákonný účel, pričom bez spracúvania týchto
osobných údajov by tento účel nebolo možné dosiahnuť.
Spracúvanie osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi je poskytnutie
príslušných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné daný úkon uskutočniť. (Píklad:
poskytnutie osobných údajov za účelom ich spracovania pre uzavretie zmluvného vzťahu).
Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, je poskytnutie osobných údajov
dobrovoľné. Ak súhlas nie je udelený, Prevádzkovateľ nebude môcť osobné údaje spracúvať.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ MÔŽU BYŤ SPRACÚVANÉ A ÚČEL SPRACÚVANIA
V rámci činnosti Prevádzkovateľa – Allimpex, spol. s r.o. dochádza k spracúvaniu týchto kategórií osobných
údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti:
Pre účely poskytovania služieb ide o osobné údaje:
 identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna
príslušnosť)
 kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 údaje o uzatvorených obchodných vzťahov,
 ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí),
 účtovné údaje (napríklad číslo účtu, údaje o uskutočnených transakciách v prospech účtov Allimpex, spol. s r.o.),
 kópie vyhotovených dokladov,
 údaje súvisiace s používaním webových stránok (napríklad cookies, IP adresa),
 iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje
súvisiace s plnením zmluvných povinností a záväzkov).
Pre účely uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu ide o osobné údaje:
 identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti,
príslušnosť)
 kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 údaje týkajúce sa dotknute osoby ako potenciálneho zamestnanca (napríklad: údaje týkajúce sa vzdelania)
 iné údaje uvedené v životopise (vrátane fotografie),
 údaje súvisiace s používaním webových stránok (napríklad cookies, IP adresa).

štátna
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Osobné údaje sú spracúvané nevyhnutnom v rozsahu na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvným partnerom a
Prevádzkovateľom vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a keď spracúvanie je na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľom získané osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom okrem prípadov, ak ide o
plnenie zákonnej povinnosti.
V určitých prípadoch môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb aj prostredníctvom
sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov.
Na poverenie spracúvaním Vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje súhlas dotknutej
osoby. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene Prevádzkovateľa.
V prípade potreby si svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa alebo tiež priamo u
sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú jej údaje spracúvané.
Allimpex, spol. s r.o. ubezpečuje, že využíva len sprostredkovateľov, ktorí poskytujú primerané technické,
organizačné a iné opatrenia na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva najmä sprostredkovateľov:
 za účelom doručovania písomností,
 za účelom vymáhania si práv vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov,
 za účelom poskytovania účtovníckych, právnych a iných služieb.
Osobné údaje spracúvané v ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava nie sú predmetom cezhraničného
prenosu do tretích krajín.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý
sa osobné údaje spracúvajú.
V prípade uplynutia platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo odvolania súhlasu budú
spoločnosťou Allimpex, spol. s r.o. osobné údaje uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa ( napr. plynutie premlčacích dôb) . To platí aj v
prípade spracúvania na základe zmluvy. V osobitných prípadoch aj tak, ako to určujú príslušné právne predpisy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Allimpex, spol. s r.o. prijala a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť osobné
údaje dotknutých osôb pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti
sprístupneniu osobných údajov neoprávneným osobám. Zamestnanci a zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí
spracúvajú osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného
vzťahu.
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PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo na doplnenie
neúplných osobných údajov. Ak sa zistí, že o dotknutej osobe sú spracúvané nesprávne alebo neúplné údaje,
Allimpex, spol. s r.o. požaduje dotknuté osoby o podanie informácie o tejto skutočnosti.
Dotknutá osoba má právo súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu
dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať osobné
údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré
prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Za určitých podmienok môže požiadať o
výpis svojich osobných údajov, ktoré Allimpex, spol. s r.o. o nej spracúva.
Zo zákonných dôvodov môže dotknutá osoba požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných
údajov a taktiež má právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť e-mailom na allimpex@allimpex.sk.alebo písomne na: ALLIMPEX
spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava.

