Informácie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné osoby z obchodného styku

Spoločnosť MADI´S, s.r.o. dbá na ochranu osobných údajov osôb z obchodného styku aj iných fyzických osôb, ktorých osobné
údaje spracúva v súvislosti so svojou činnosťou. Osobné údaje kontaktných osôb z obchodného styku sú spracúvané v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú
na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia
a Zákona o ochrane osobných údajov.
Účelom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, komu môžu byť
osobné údaje sprístupnené, aké sú lehoty na ich uchovávanie, aké sú práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov a
o existencii profilovania a automatizovaného rozhodovania. Tento dokument je dostupný na internetovej stránke MADI´S, s.r.o. a
tlačená verzia je dostupná v sídle spoločnosti.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľom osobných údajov kontaktných osôb z obchodného styku je MADI´S, s.r.o., Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad.
Na spoločnosť sa môžete obrátiť telefonicky na linke +421 52 7728601, e-mailom na adresu madis@madis.sk alebo písomne do
sídla spoločnosti.

2. SPôSOB SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame najmä nasledovne:

na účel plnenia zákonnej povinnosti vedenia účtovníctva späté so zabezpečením chodu firmy
i. právny základ je plnenie povinností nasledovných zákonov a zmlúv:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 334/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov
- plnenie zmluvy
ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú:
- orgány verejnej moci.
- sprostredkovateľ - cloudové služby – Slovak Telekom, a.s.
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
- doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, Zákona č.
334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
- Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí týchto lehôt
budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
- Pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín.
v. profilovanie a automatizované rozhodovanie Vašich osobných údajov:
- Pri spracúvaní neprichádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu so sprostredkovateľom, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov:
Slovak Telekom, a.s. – správca cloudových služieb
Sango, s.r.o., M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina - dodávateľ a správca softwaru

3. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej
osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo
kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania
osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných
údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a
profilovaniu.
b) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám
ako Vaše osobné údaje používame. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
c) Právo na opravu
Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať,
aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto
žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad MADI´S, s.r.o. môže
mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
e) Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody
alebo osobné údaje zablokovali.
f)

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše
osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky,
Vami určenému subjektu.

g) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho
súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o
vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti
automatizovanému rozhodovaniu, ak k takémuto rozhodovaniu prichádza.
h) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný
orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Jednotlivé práva môžete uplatniť u MADI´S, s.r.o., a to zavolaním na telefonickú linku +421 52 7728601 a objasnením Vašej
požiadavky, e-mailom na adresu madis@madis.sk alebo písomne do sídla spoločnosti Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad.
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná
alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne
náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.
Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty
vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

