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Informácie o spracovaní osobných 
údajov obchodných partnerov 

 

 

Úvod 

Sme spoločnosť Link projekt SK s.r.o. a našim zákazníkom poskytujeme služby v oblasti 

projektovania mostných konštrukcií, expertné služby na špeciálnu statiku a dynamiku všetkých 

typov konštrukcií a odborné konzultácie v oblasti mostných stavieb a konštrukcií. V súvislosti s 

tým tiež potrebujeme spracuvávať osobné údaje Vás, našich obchodných partnerov. Či už pre 

vybavenie dopytu, uzavretie zmluvy, poskytnutie služby, vystavenie účtovného dokladu alebo 

pre zaslanie obchodného či marketingového oznámenia. 

 

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so všetkými nariadeniami a predpismi, 

teda aj s Všeobecným nariadením EÚ č. 2016/679 - GDPR - o ochrane osobných údajov. 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť ucelené informácie, aké osobné údaje sú spracovávané, 

ako spracovanie prebieha a aké sú jeho podmienky. 

 

Správca osobných údajov 

Link projekt SK s.r.o. vystupuje v úlohe správcu osobných údajov. Naše povinnosti sú 

stanovené ako GDPR, tak zákonom o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje starostlivo strážime a vždy to tak bolo. Nikomu ďalšiemu ich 

neposkytujeme ani nepredávame a ani nijako inak s nimi nenakladáme.  
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Na našich webových stránkach žiadne osobné údaje nezbierame, návštevníkov stránok nijako 

neprofilujeme. 

 

Účel a právny dôvod spracovania osobných údajov 

Kategória spracovania Účel spracovania Právny dôvod spracovania 

Kontaktné údaje obchodných 

partnerov - zmluvy 

Realizácia obchodných 

prípadov, priamy marketing 

Plnenie zmluvy, oprávnený 

dôvod správca 

 

Rozsah spracovania osobných údajov  

Kontaktné údaje obchodných partnerov- zmluvy 

Osobné údaje zákazníkov, s ktorými máme zmluvný vzťah, evidujeme v papierovej podobe 

(podpísaná zmluva) a v digitálnej podobe (naskenovaná zmluva). Tento dokument je tak v 

originálnej papierovej podobe, tak v digitálnej podobe uložený a zabezpečený. 

Ďalej sú dáta uložené vo firemnej elektronickej databáze. 

Ide o názov firmy, IČO, DIČ, adresa, meno kontaktnej osoby, e-mail a telefónne číslo. 

Dáta ukladáme po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej ich archivujeme príslušnú dobu 

podľa skartačného poriadku. 

 

Kontaktné údaje - web a ďalšie verejné zdroje 

Osobné údaje zákazníkov, ktoré sme získali z verejných zdrojov alebo z osobného kontaktu 

evidujeme vo firemnej elektronickej databáze. 

Ide o názov firmy, adresu, meno kontaktnej osoby, e-mail a telefónne číslo. 

Tieto dáta sme získali z kontaktného formulára uvedeného na našich webových stránkach, z 

osobného kontaktu na seminároch, konferenciách, workshopoch či ďalších verejných 

podujatiach. 

Tieto dáta evidujeme len pre konkrétny účel, na ktorý nám boli odovzdané. 
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Dáta archivujeme po dobu trvania účelu, ku ktorej nám boli odovzdané. 

 

Bezpečnosť 

Link projekt SK s.r.o. má nastavené prísne bezpečnostné pravidlá čo sa týka technického i 

personálneho zabezpečenia. 

Procesy spracovania a povinnosti zamestnancov v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

sme stanovili v príslušných interných pravidlách. 

Práva dotknutých osob 

 Právo byť informovaný - dotknutá osoba má právo na to, byť informovaná o 

spracovaní jej osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o 

spracovaní jej osobných údajov. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti 

prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov. 

 Právo na prístup - dáva subjektu údajov možnosť overiť si zákonnosť spracovania ich 

údajov. Každá dotknutá osoba má právo vedieť a byť informovaná o účeloch 

spracovania, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, a dobe, 

počas ktorej budú osobné údaje uložené. 

 Právo na opravu - ak má subjekt údajov subjektívne či objektívne podozrenie na 

nesprávnosť svojich spracúvaných údajov, môže požiadať správcu o nápravu. S 

prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných 

osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. 

 Právo na výmaz - ukladá správcovi osobných údajov povinnosť bez zbytočného 

odkladu vymazať osobné údaje subjektu údajov v prípade, že už pominul dôvod na ich 

spracovanie. Ak však zákonný dôvod trvá, správca nie je povinný údaje na vyžiadanie 

mazať. 

 Právo byť zabudnutý - rozširuje právo na vymazanie. Pokiaľ o to subjekt údajov 

požiada, správca vykoná primerané kroky na vymazanie všetkých osobných údajov, 



 

Dokumentácia GDPR 02 

 

4/5 

odkazov na ne, kópií a pod. Aby mal správca povinnosť zlikvidovať osobné údaje, musí 

byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 

spracované, 

 subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre 

spracovanie, 

 subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce 

oprávnené dôvody pre spracovanie, 

 osobné údaje nezákonne spracované 

 osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, 

 Právo na prenositeľnosť - je v podstate rozšíreným právom prístupu a môže byť 

uplatnené za splnenia dvoch podmienok, ktoré musia nastať súčasne: 

1. spracovanie je založené na súhlase občana alebo na zmluve a 

2. je vykonávané automatizovane. V prípade automatizovaného spracovania osobných 

údajov, ktoré je založené na udelenom súhlase alebo na uzatvorenej zmluve, má 

osoba právo na tzv. Prenosnosť týchto údajov. To spočíva v povinnosti správcu 

odovzdať nositeľmi údajov všetky o ňom spracúvané informácie v štrukturovanom, 

bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava 

osoba väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť ich v takto 

získanej podobe predať inému správcovi. 

 Právo namietať proti spracovaniu - ak subjekt údajov nebude mať možnosť uplatniť 

právo na vymazanie, má právo vzniesť námietku a tým donútiť správcu k 

obmedzenému spracovaniu tých údajov, ktoré sú predmetom uplatnenej námietky. 

 Právo na obmedzenie spracovania - spôsoby, ako obmedziť spracovanie osobných 

údajov mimo iného zahŕňajú dočasný presun vybraných údajov do iného systému 

spracovania, zneprístupnenie vybraných osobných údajov užívateľom alebo dočasné 

odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok.  
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Kontaktné údaje 

Správca osobných údajov 

 

Link projekt SK s.r.o. 

Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 44750498 

Email: linkprojekt@linkprojekt.sk 


