Príloha č. 4 – Písomná informácia o prevádzkovateľovi
k Smernici o ochrane osobných údajov firmy MONT - SERVIS s.r.o.
Text prílohy

_

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA O PREVÁDZKOVATEĽOVI
v súlade s ustanovením § 19 ods. 1, ods. 2 zákona č. 18/218 Z.z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len ako „zákon“)
I.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
1.1 Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Mont - SERVIS s.r.o. Mlynské luhy 18 821 05
Bratislava, ICO 31355749, zapísana Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 5528/B
(ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
1.2 V prípade otázok týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov, môže dotknutá osoba
prevádzkovateľa kontaktovať e-mailom na adrese: gdpr@montservis.com alebo písomne na
adrese sídla prevádzkovateľa: MONT - SERVIS s.r.o., so sídlom: Mlynské luhy 18 821 05
Bratislava.
II.
Účel spracovania osobných údajov
2.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na nasledovné účely:
a) Kamerový systém: Ochrana a zabezpečenie majetku pred krádežami, vandalizmom, prevencia
pred páchaním trestných činov, porušovaním poriadku na prevádzke.
b) Mzdy a personalistika: Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom,
alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru) podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, vrátane predzmluvných
vzťahov; vedenie mzdového účtovníctva, podklady pre mzdy, evidencie dochádzky
c) Spoločnosť: Evidencia spoločníkov, konateľov,
d) Účtovníctvo: Evidencia a spracovanie účtovných a daňových dokladov,
III.
Právny základ spracúvania osobných údajov
3.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovnom právnom základe:
a) Kamerový systém: oprávnený záujem prevádzkovateľa (t.j. ustanovenie § 13 ods. 1, písm. f)
zákona)
b) Mzdy a personalistika: osobitný predpis (t.j. ustanovenie § 13 ods. 1, písm. c) zákona)
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z. n. p.
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v z. n. p.
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

-

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi
právnymi predpismi
- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
- a iné,
c) Spoločnosť: osobitný predpis (t.j. ustanovenie § 13 ods. 1, písm. c) zákona)
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
- zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
- a iné,
d) Účtovníctvo: osobitný predpis (t.j. ustanovenie § 13 ods. 1, písm. c) zákona)
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
- zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
- a iné,
IV.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
4.1 Osobné údaje dotknutých osôb sú na právnom základe označenom ako „ oprávnené záujmy
prevádzkovateľa“ spracúvané v 1 prípade, bližšie špecifikovaných v bode 3.1, písm. a) tejto
písomnej informácie. Konkrétne vymedzenie jednotlivých oprávnených záujmov korešponduje
s účelom spracúvania osobných údajov, a preto je na mieste odkázať v tejto časti na bod 2.1,
písm. a) tejto písomnej informácie.
4.2 Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je vždy
realizované v nevyhnutnej miere a uskutočňuje sa z konkrétneho dôvodu, ktorý nie je banálnym,
ale naopak – pre prevádzkovateľa – relevantným. Týmto dôvodom môže byť ochrana majetku a
podobne.
4.3 Prevádzkovateľ rešpektuje právo každej dotknutej osoby na ochranu jej osobných údajov. Na
tomto mieste si preto prevádzkovateľ dovoľuje všetky dotknuté osoby, upozorniť na existenciu
jeho oprávnených záujmov, ktorými sú:
- snaha ochrániť majetok prevádzkovateľa pred protiprávnou činnosťou tretích osôb,
- snaha zlepšiť funkčnosť a vizuálnu stránku webovej stránky prevádzkovateľa tak, aby bola
pre dotknuté osoby prehľadnejšia, atraktívnejšia, jednoduchšie ovládateľná a pod.,
4.4 Ako dotknutá osoba máte v zmysle ustanovenia § 27, ods. 1, ods. 2 zákona právo namietať
spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe uvedeného právneho základu.
Prevádzkovateľ si Vás však dovoľuje upozorniť, že vznesenie námietky podľa predchádzajúcej
vety bude mať za následok, že prevádzkovateľ nebude môcť vo Váš prospech
vykonávať činnosti (resp. napĺňať svoje snahy) uvedené vyššie v tomto poučení. V
prípade, ak napriek tomu trváte na vznesení námietky podľa ustanovenia § 27 zákona,
prevádzkovateľ si Vás dovoľuje požiadať, aby ste ju adresovali na adresu sídla prevádzkovateľa
(v prípade, ak je námietka vznesená v on-line prostredí na webstránke prevádzkovateľa,
dotknutá osoba ju môže vzniesť kliknutím na tento link www.montservis.com/privacy
respektíve zaslaním emailu na adresu gdpr@montservis.com).
V.
Identifikácia príjemcu, resp. kategórie príjemcov osobných údajov
5.1 Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb nasledovným kategóriám príjemcov:
a) Kamerový systém: správny orgán alebo orgán činný v trestnom konaní

b) Mzdy a personalistika: Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnkové
dôchodkové sporenie, dôchodková správcovská spoločnosť, orgány štátnej správy a verejnej
moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), zástupcovia zamestnancov,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor,
mzdový účtovník – právnická osoba
c) Spoločnosť: Obchodný register
d) Účtovníctvo: Daňový úrad,
VI.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii
6.1 Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani do medzinárodných
organizácii.
VII.
Doba uchovávania osobných údajov
7.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby nasledovne:
a) Kamerový systém: 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.
b) Mzdy a personalistika:
- mzdové listy 50 rokov,
- výplatné listiny 10 rokov,
- rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov,
- prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov,
- zrážky zo mzdy 5 rokov,
- podklady k mzdám 5 rokov,
- osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca),
- evidencia dochádzky 5 rokov,
- evidencia dovoleniek 5 rokov,
- popisy pracovných činností 10 rokov,
- dohody o hmotnej zodpovednosti 10 rokov,
- evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 20 rokov,
- nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky zmeny,
- pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika,
- materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia,
- stravovanie zamestnancov – zabezpečenie,
c) Spoločnosť: 10 rokov po zániku účasti/funkcie spoločníka/konateľa/prokuristu/člena dozornej
rady v prevádzkovateľovi ako obchodnej spoločnosti, ak platný právny predpis neurčuje
kratšiu lehotu
d) Účtovníctvo: 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou
osobou, ak platný právny predpis neurčuje kratšiu lehotu
7.2 Po uplynutí doby uvedenej v tomto bode písomnej informácie budú osobné údaje dotknutej osoby
prevádzkovateľom vymazané.
VIII.
Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom
8.1 V zmysle ustanovenia § 21 od. 1 zákona, dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto
osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a
informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie
osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28
ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania
osobných údajov pre dotknutú osobu.
8.2 V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona, dotknutá osoba má právo byť informovaná o
primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
8.3 V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 zákona, prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe
jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá
osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe
spôsobom podľa jej požiadavky.
8.4 V zmysle ustanovenia § 21 ods. 4 zákona, právo získať osobné údaje podľa ustanovenia § 21 ods.
3 zákona nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
8.5 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 21 zákona právo na prístup k jej osobným údajom
v rozsahu vymedzenom ustanovením § 21 ods. 1 zákona a prevádzkovateľ toto právo dotknutej
osobe zaručuje. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1
zákona sprístupnil dotknutej osobe v texte vyššie.
IX.
Právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov
9.1 V zmysle ustanovenia § 22 zákona, 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.
9.2 V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 zákona, prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu
osobných údajov podľa § 22 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje
neprimerané úsilie.
9.3 V zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 zákona, prevádzkovateľ o príjemcoch podľa § 25 ods. 1 zákona
informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
9.4 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 22 zákona právo na opravu jej osobným údajom
a prevádzkovateľ toto právo dotknutej osobe zaručuje.
X.
Právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov
10.1 V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 zákona, dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
10.2 V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu
vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa § 23 ods. 1 zákona,
ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na
základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ
pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú
žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta
spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1.
10.3 V zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona, ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný
ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia
vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie
na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej
osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie
alebo odpisy.
10.4 V zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona, § 23 ods. 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie
osobných údajov potrebné
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e) na uplatnenie právneho nároku.
10.5 V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 zákona, prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi
vymazanie osobných údajov uskutočnené podľa § 23 ods. 1, ak sa to neukáže ako nemožné
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
10.6 V zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 zákona, prevádzkovateľ o príjemcoch podľa § 25 ods. 1
zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
10.7 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 23 zákona právo na výmaz jej osobným údajom
a prevádzkovateľ toto právo dotknutej osobe zaručuje.
XI.
Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov
11.1 V zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona, dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby.
11.2 V zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa
§ 24 ods. 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so
súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z
dôvodov verejného záujmu.

11.3 V zmysle ustanovenia § 24 ods. 3 zákona, dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov
sa obmedzí podľa § 24 ods. 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude
obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
11.4 V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 zákona, prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi
obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 24, ak sa to neukáže ako
nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
11.5 V zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 zákona, prevádzkovateľ o príjemcoch podľa § 25 ods. 1
zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
11.6 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 24 zákona právo na obmedzenie spracúvania jej
osobným údajom a prevádzkovateľ toto právo dotknutej osobe zaručuje.
XII.
Právo dotknutej osoby na prenos osobných údajov
12.1 V zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 zákona, dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods.
1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
12.2 V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona, uplatnením práva uvedeného v § 26 ods. 1 zákona nie
je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi.
12.3 V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 zákona, právo podľa § 26 ods. 1 zákona nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
12.4 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 26 zákona právo namietať spracúvanie jej osobným
údajom a prevádzkovateľ toto právo dotknutej osobe zaručuje.
XIII.
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov
13.1 V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona, dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej
osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1
písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené
záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej
osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
13.2 V zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona, dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v
rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel
priameho marketingu nesmie spracúvať.
13.3 V zmysle ustanovenia § 27 ods. 3 zákona, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne
upozorniť na práva podľa § 27 ods. 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom
informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
13.4 V zmysle ustanovenia § 27 ods. 4 zákona, v súvislosti s používaním služieb informačnej
spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými
prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

13.5 V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona, dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem
prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického
výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.
13.6 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 27 zákona právo na prenos jej osobných údajov
a prevádzkovateľ toto právo dotknutej osobe zaručuje.
XIV.
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
14.1 V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona, ak je spracúvanie osobných údajov založené na
súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá
osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
14.2 V zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas
so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba
môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
14.3 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona právo na odvolanie súhlasu na
spracovanie jej osobným údajom a prevádzkovateľ toto právo dotknutej osobe zaručuje.
XV.
Konanie o ochrane osobných údajov
15.1 V zmysle ustanovenia § 100 ods. 1 zákona, konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo
osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom ( ďalej
len ako „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
15.2 Podrobnosti o návrhu podľa ustanovenia § 100 ods. 1 zákona ako aj podrobnosti o konaní
o ochrane osobných údajov stanovuje ustanovenie § 100 a nasl. zákona.
XVI.
Charakter poskytovania osobných údajov
16.1 V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom podľa bodu
2.1, písm. b), c) tejto písomnej informácie, je poskytovanie osobných údajov zmluvnou
požiadavkou, a teda je dotknutá osoba povinná tieto osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť.
16.2 V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom podľa bodu
2.1, písm. a), e), g), h), i) tejto písomnej informácie, je poskytovanie osobných údajov zákonnou
povinnosťou, a teda je dotknutá osoba povinná tieto osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť.
16.3 V ostatných prípadoch uvedených v bode 2.1 tejto písomnej informácie sa nejedná o zmluvnú,
ani zákonnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov, a teda dotknutá osoba nie je povinná
tieto osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť.

XVII.
Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
17.1 Prevádzkovateľ si uvedomuje, že zasielanie hromadných e-mailov zameraných na prezentáciu
všetkých nových tovarov a služieb, akcii a pod. z jeho portfólia všetkým dotknutým osobám,
ktoré vyjadrili svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely marketingu, môžu
tieto dotknuté osoby považovať za obťažujúce. Z tohto dôvodu sa prevádzkovateľ snaží

selektovať prezentáciu tovarov a služieb zo svojho portfólia, a to podľa osobných preferencii
dotknutých osôb odpozorovaných z minulosti, čím sa mu v rámci marketingu vykonávaného za
účelom prezentovania zmienených tovarov a služieb darí predchádzať neželanému obťažovaniu.
Na tento účel – selektovanie na základe osobných preferencii dotknutých osôb – slúži práve
inštitút profilovania. Prevádzkovateľ zdôrazňuje, že profilovanie uplatňuje len vtedy a voči tým
dotknutým osobám, ktoré mu na takýto úkon udelili súhlas (a súhlas nebol odvolaný).
XVIII.
Maloleté osoby
18.1 Oznámenie prevádzkovateľa pre osoby mladšie ako 18 rokov:
● Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu nie ste plnoletá/ý, a teda spôsobilá/ý na
právne úkony v plnom rozsahu, platné právne predpisy Vám poskytujú zvýšenú
právnu ochranu. Neposkytujte preto Vaše osobné údaje prevádzkovateľovi.
● V prípade, ak napriek uvedenej výzve prevádzkovateľa chcete svoje osobné
údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, zabezpečte si na takýto právny úkon (t.j.
poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi) najprv súhlas Vášho
zákonného zástupcu.
XIX.
Spracúvanie správnych a úplných osobných údajov
19.1 Prevádzkovateľ si týmto dovoľuje dotknuté osoby poučiť, že v zmysle ustanovenia § 9 zákona je
povinným spracúvať len správne a aktuálne osobné údaje, a preto si týmto dovoľuje dotknuté
osoby vyzvať, aby mu zmenu v ich osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracúva na vopred
vymedzený účel, oznámili bez zbytočného odkladu po tom, ako zmena nastane, a to písomne na
adresu sídla prevádzkovateľa.
V Bratislave, dňa 25.5.2018
______________________________
MONT - SERVIS s.r.o.
v mene spol. koná Róbert Bojkovský - konateľ

