POSTUP PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom tejto dokumentácie je v podmienkach spoločnosti GM Chem, s.r.o.. /ďalej len
spoločnosť/ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v
informačných systémoch obsahujúcich osobné údaje /ďalej len informačný systém/:
a/ ustanoviť práva a povinnosti fyzických osôb pri poskytovaní osobných údajov do
informačného systému a práva, povinnosti a zodpovednosť oprávnených osôb, ktorí sa
zúčastňujú na spracúvaní osobných údajov, resp. prichádzajú do styku s osobnými údajmi,
b/ ustanoviť práva a povinnosti zamestnancov, ktorí prevádzkujú informačný systém
používaný v spoločnosti.
Cieľom tejto dokumentácie je chrániť osoby poskytujúce údaje do informačného systému tak,
aby ich osobné údaje boli využité iba na účely, pre ktoré ich osoba poskytla, či už na
základe zákona alebo dobrovoľnosti.

1.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA (§ 31 ZOOÚ)

Naša spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné
povinnosti:

a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme
prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie
toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZOOÚ.
b) Uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať.
c) Pravidelne preverujeme trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení
bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov
d) Naša spoločnosť zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

2.

ŠPECIFICKY NAVRHNUTÁ A ŠTANDARDNÁ OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV (§ 32 ZOOÚ)

Naša spoločnosť sa zaväzuje pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas
spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov,
ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo
forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov
a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12, ZOOÚ.
Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v
prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania
osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov
a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Naša
spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne
prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

3.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby sú upravené § 29 ZOOÚ.
Obmedzenia práv dotknutej osoby, podľa § 30 ZOOÚ.
Práva dotknutej osoby sú upravené § 19 - § 28 ZOOÚ a naša spoločnosť sa zaväzuje ich
dodržiavať.
Ide napríklad o nasledovné práva:
a) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
b) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa
prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii.
c) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré
spracúva.
d) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania
osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných
údajov.
e) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
f) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných
údajov
g) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi
h) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov
i) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane
profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne
ovplyvňujú.

4.

PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH
ÚDAJOV

Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou
osobou


5.

súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne,
informovane a jednoznačným prejavom vôle – zamestnanci za účelom spracovania
miezd dávajú súhlas automaticky pri podpise pracovnej zmluvy.

SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov. Osobitnými kategóriami
osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické
názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách,

genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

6.

OZNÁMENIE PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOZORNÉMU
ORGÁNU

V prípade porušenia ochrany osobných údajov naša spoločnosť bez zbytočného odkladu a
podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedela, oznámi
porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu.
Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu
zdôvodnenie omeškania.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému
riziku pre práva a slobody fyzických osôb, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi
porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

7.

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A MLČANLIVOSŤ
Naša spoločnosť nezverejňuje osobné údaje. Zamestnanci a spolupracovníci, ktorí
spracúvajú osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť aj po ukončení zmluvného
vzťahu s našou spoločnosťou.

8.

PRENOS
OSOBNÝCH
ÚDAJOV
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

DO

TRETEJ

KRAJINY ALEBO

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného
prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej
organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.
Úrad na ochranu osobných údajov uverejňuje na svojej webstránke zoznam tretích krajín,
území a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácií, v prípade
ktorých Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň ochrany alebo
už prestala byť primeraná úroveň ochrany zaručená.
Naša spoločnosť bude tento zoznam pravidelne sledovať a v prípade, že by prenášala
osobné údaje do krajín mimo zoznam úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať
podľa § 47 - § 51 ZOOÚ.

9.

INFORMÁCIE A UPLATNENIE PRÁV
V prípade uplatnenia Vašich práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:
o

Adrese: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

o

E-mailom: sales@gmchem.eu

Zaväzujeme sa odpovedať na Vašu žiadosť do 60 dní bez poplatku. V prípade
opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať administratívny poplatok.

