OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Vážený klient,
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SAFE systems SK s.r.o., Kuzmányho 446/3,
446/3 Nové
Mesto nad Váhom, 915 01, Slovensko
Slovensko. Kontakt: Pavel Miloš, info@safesystems.sk .
Naša spoločnosť sa pri spracovaní Vašich osobných údajov snaží ich zodpovedne chrániť a riadi sa
pravidlami v zmysle platnej legislatívy, najmä v zmysle 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 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj “ZoOOÚ”).
Používaním našich stránok klient
lient súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: titul, meno
a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné čísl
číslo,
o, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej
pošty, telefónne číslo, ŠPZ vozidla
vozidla, VIN číslo vozidla (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“).
Uvedené osobné údaje klient zadáva v kontaktnom formulári alebo vo objednávkových
kových formulároch
na účely objednávky tovaru alebo služieb
služieb, za účelom vystavenia a zaslania dodacieho listu alebo
faktúry za tovar alebo služby a za účelom doručenia tovaru a služieb kuriérskou spoločnosťou
spoločnosť podľa
požiadaviek klienta.
Klient súhlasí
úhlasí tiež so spracovaním osobných údajov spoločnosťou SAFE systems SK s.r.o., a to pre
účely realizácie práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu a pre účely zasielania informácii
spoločnosťou SAFE systems SK s.r.o.. o produktoch a službách vo forme emailových
správ(newsletter) na elektronickú adresu klienta, SMS správ alebo telefonicky. Klient si je vedomý, že
má povinnosť svoje osobné údaje pri objednávke produktov alebo aktivácii služieb uvádzať správne a
pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť SAFE systems SK s.r.o., o
zmene svojich osobných údajov.
Spracovaním osobných údajov klienta môže byť poverená tretia osoba, ako sprostredkovateľ. Klient
súhlasí s tým, že osobné údaje môžu byť sprístupnené osobám patriacim do koncernu spoločnost
spoločnosti
SAFE systems SK s.r.o., alebo aby takýmto osobám boli odovzdané k spracovaniu.
Pokiaľ by sa klient domnieval, že spoločnosť SAFE systems SK s.r.o. alebo sprostredkovateľ
ostredkovateľ
spracovávajú jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života klienta alebo v
rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže
požiadať spoločnosť SAFE
AFE systems SK s.r.o. alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie
lenie a môže
požadovať, aby spoločnosť SAFE systems SK s.r.o. alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý
stav. Ak klient požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu spoločnosť SAFE
systems SK s.r.o.
.r.o. povinná túto informáciu poskytnúť. Spoločnosť SAFE systems SK s.r.o. má právo
za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu
náklady nevyhnutné na poskytovanie informácie.
Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú a to v elektronickej podobe automatizovaným
spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Klient potvrdzuje, že osobné
údaje, ktoré poskytol sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie
osobných údajov, a ďalej tiež prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných
údajov môže vo vzťahu ku spoločnosti SAFE systems SK s.r.o. odvolať písomným oznámením
oz
doručeným na jej adresu alebo emailom na info@safesystems.sk .
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