
  

Informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb  
 

Spoločnosť TESTING  SERVICE,  s.r.o. dbá na ochranu osobných dát, ctíme súkromie osôb 

a všetky poskytnuté osobné údaje spracovávame s náležitou starostlivosťou a úctou.  

Dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do účinnosti nariadenie (EÚ) (2016/679 GDPR), ktoré sa zaoberá 

spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie. 

V súvislosti s daným nariadením, sme povinní Vás informovať o Vašich právach z hľadiska 

ochrany osobných údajov a tiež o účele spracovania poskytnutých osobných údajov. 

Aké máte práva? 
 

Právo na výmaz (zabudnutie) – Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou 

údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu 

právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov. 

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o Vás máme) – pokiaľ 

o to požiadate, môže Vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o Vás 

spracovávame. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás 

vedieme, s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a 

ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb. 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete 

kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby 

nedošlo k poškodeniu vašich záujmov. 

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné 

údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám Vaše osobné údaje vyexportované 

v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli 

preniesť k tretej strane. 

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného 

rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na 

základe Vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou 

rolou. 

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna 

verzia nespôsobila ujmu – zaistíme aktualizáciu vašich osobných údajov na základe 

vášho podnetu. 

 

Prístup k Vašim osobným údajom má obmedzený okruh zamestnancov viazaných 

mlčanlivosťou, ktorých prístup je regulovaný jednak technickými a jednak administratívnymi 

opatreniami. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem 

zákonných dôvodov) a sú v našich systémoch a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou 

dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich 

zabezpečenie. 



  

Na aký účel vaše osobné údaje spracovávame? 

  
Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom uzatvorenia a plnenia zmluvy. Získavame od 

Vás všeobecné osobné údaje, a to údaje identifikačné a adresné, ktorými sú meno a 

priezvisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt, ktorý nám umožňuje plniť obchodno-

zmluvný vzťah. 

Osobné údaje identifikačné a adresné uchovávame v kmeňových záznamoch počas plnenia 

zmluvy a po ukončení zmluvného vzťahu v čase, ktorý nám určuje platná legislatíva. 

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v odôvodnených prípadoch. 

Príjemcami týchto osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri, ktorých potrebujeme 

na dodržanie zmluvného vzťahu s Vami. Dodávatelia IT, poskytovatelia kuriérnej a logistickej 

služby, pokiaľ je to nutné, tak Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj subjektom určeným 

na ochranu práv našej spoločnosti alebo iným subjektom, pokiaľ nám to ukladajú právne 

predpisy. 

 

Na záver by sme Vás chceli ubezpečiť, že Vaše osobné údaje u nás sú v bezpečí 

a správame sa k nim tak, ako by sme chceli aby sa správali ostatní k naším osobným dátam. 

 

V prípade otázok ku GDPR nás kontaktujte:  

E-mail: office@testing-service.sk 

TESTING SERVICE s.r.o. 

Timravy 31, 036 01, Martin 

Slovensko 

 

 

 

 


