
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ÚČASTNÍKOV PODUJATIA  

 
1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti 

prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
(spoločne „Predpisy na ochranu osobných údajov“). 
 

2. Vaše osobné údaje si vážime a pristupujeme k nim profesionálne a citlivo. Spoločnosť ASBIS SK 
preto vykonáva svoje činnosti s dôrazom na trvalý záväzok k ochrane osobných údajov 
identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb.  
 

3. V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov Vám 
spoločnosť ASBIS SK týmto poskytuje podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov v 
súvislosti s organizovaním podujatia, t.j. informácie o tom, akým spôsobom sa spracúvajú osobné 
údaje účastníkov tohto Podujatia ako dotknutých osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“ alebo 
„účastník“) a aké práva ako dotknuté osoby máte. 

 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

 
4. Organizátorom Podujatia je spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, 831 06  

Bratislava, IČO: 31 382 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č. 7820/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „ASBIS SK“). V zmysle Predpisov na 
ochranu osobných údajov ASBIS SK vystupuje v pozícii prevádzkovateľa, je teda spoločnosťou, 
ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 
 

5. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo týkajúcu sa 
problematiky ochrany osobných údajov, môžete sa nás obrátiť na nasledovných kontaktných 
údajoch:  

 
Korešpondenčná adresa:   ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06  Bratislava 
Kontaktné údaje:    info@asbis.sk, +421 2 232 165 111 
 

Aký je účel a právny základ pre naše spracúvanie vašich osobných údajov 

ORGANIZÁCIA PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA S VAMI 
 

6. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, obec/mesto pobytu, e-mailový kontakt, 
telefonický kontakt, firma, pracovná pozícia, ASBIS SK spracúva za účelom spracovania 
elektronickej registrácie (prihlášky) účastníka ako dotknutej osoby na Podujatie, organizácie 
Podujatia a komunikácie s účastníkmi ohľadom Podujatia pred, počas a po tomto Podujatí.  

 
7. Spoločnosť ASBIS SK spracúva Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu na vymedzený účel na 

základe Vašej prihlášky. 
 

8. ODOSLANIE PRIHLÁŠKY SA POVAŽUJE ZA VÁŠ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH 
ÚDAJOV NA ÚČELY ORGANIZÁCIE PODUJATIA A ZABEZPEČENIA VAŠEJ ÚČASTI NA 
PODUJATÍ.  

 
9. PROSÍM VEZMITE NA VEDOMIE, ŽE VYPLNENÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA 

(ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY) NA PODUJATIE A VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO 
PODMIENKAMI DÁVATE PREVÁDZKOVATEĽOVI DOBROVOĽNE SÚHLAS SO 
SPRACÚVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V ROZSAHU: MENO, PRIEZVISKO, MESTO, 
E-MAILOVÝ KONTAKT, TELEFONICKÝ KONTAKT, FIRMA, PRACOVNÁ POZÍCIA NA VYŠŠIE 
UVEDENÝ ÚČEL.  

 
10. VAŠE ÚDAJE BUDÚ TIEŽ V TOMTO ROZSAHU POSKYTNUTÉ AJ SPONZOROM 

PODUJATIA PODIEĽAJÚCIM SA NA ORGANIZÁCII A FINANCOVANÍ (BLIŽŠIE INFORMÁCIE 



O PRÍJEMCOCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁJDETE V TÝCHTO PODMIENKACH 
SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV). 

 
11. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné akceptovať Vašu prihlášku a riadne Vás 

zaevidovať ako účastníka Podujatia, ani Vám poskytnúť bližšie informácie a organizačné detaily o  
Podujatí. 
 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 
 

12. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, 
firma, pracovná pozícia, Prevádzkovateľ spracúva i za účelom zasielania pozvánok na obdobné 
podujatia, semináre, pracovné stretnutia a ďalšie udalosti organizované Prevádzkovateľom, ako aj 
na zasielanie newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie 
týkajúcej sa rôznych služieb a produktov, ktoré spoločnosť ASBIS SK poskytuje.  

 
13. Spoločnosť ASBIS SK spracúva uvedené osobné údaje na tento účel na základe Vami udeleného 

súhlasu. 
 

14. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na 
Podujatí. V prípade, ak nám však tento súhlas neudelíte, nebudete od nás dostávať informácie a 
pozvánky na ďalšie naše podujatia a semináre, pracovné stretnutia a ďalšie udalosti, newslettre, 
alerty, prieskumy alebo iné formy priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich služieb. 

 
15. V prípade, ak sa rozhodnete pre zasielanie marketingových informácií o našich aktivitách a 

eventoch, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-
mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať. 

 
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMOV NA PODUJATIACH 
 

16. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho 
prejavov osobnej povahy v súvislosti s Vašou účasťou na Podujatí, ASBIS SK spracúva za 
účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom Podujatia 
z dôvodu zdokladovania konania Podujatia na základe vlastných oprávnených záujmov 
a formou ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti ASBIS SK, na sociálnych sieťach, v 
tlačových správach, prostredníctvom intranetu a u spoluorganizátorov a za účelom propagácie 
Prevádzkovateľa a Podujatia na základe Vami udeleného súhlasu.  
 

17. Fotografie a videozáznamy sú spracovávané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je 
potrebné preukázať, že Podujatie sa uskutočnilo ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky 
pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov 
podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa 
spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností. 
 

18. VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE, ŽE SVOJIM POHYBOM V ZRETEĽNE OZNAČENOM 
PRIESTORE SNÍMANOM OZNAČENÝM FOTOGRAFOM/KAMERAMANOM VYJADRUJETE 
SÚHLAS S TÝMTO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV. V PRÍPADE NESÚHLASU MÁTE 
MOŽNOSŤ VYHNÚŤ SA SNÍMANÉMU PRIESTORU, PRÍPADNE KEDYKOĽVEK ÚČINNE 
NAMIETAŤ PROTI VYHOTOVOVANIU OBRAZOVÉHO/OBRAZOVO-ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU 
VAŠEJ OSOBY. V TOMTO PRÍPADE BUDE VAŠA PODOBIZEŇ ANONYMIZOVANÁ, AK TO 
BUDE TECHNICKY MOŽNÉ A/ALEBO SNÍMKA NEBUDE POUŽITÁ A BUDE BEZODKLADNE 
ZLIKVIDOVANÁ. 
 

19. Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na vyššie uvedený účel na právnom základe 
Vami udeleného súhlasu vyjadreného pri registrácii na Podujatí alebo pohybom v snímanej oblasti 
a zároveň na základe oprávnených záujmov ASBIS SK spočívajúcich v plnení zákonných 
povinností na úseku daňovej kontroly a preukazovaní oprávnenosti čerpania finančných 
prostriedkov poskytnutých Partnermi podujatia. 
 

20. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti 
účastníka na Podujatí, ale iba nevyhotovenie, resp. anonymizáciu fotografií a videozáznamov 



účastníka z Podujatia a  poskytnutie výlučne anonymizovaných záznamov sponzorom Podujatia, 
daňovým kontrolórom či iným osobám vykonávajúcim kontrolu voči Prevádzkovateľovi a ich 
nezverejnenie na webovej stránke spoločnosti ASBIS SK (pokiaľ to bude prakticky možné). 

 
OCHRANA PRÁV A ZÁUJMOV 
 
21. Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali 

na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré 
kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. 

 

Zdroj osobných údajov 

22. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené 
zaobchádzať. Tieto osobné údaje uvádzate ako dotknutá osoba v objednávkach zasielaných 
ASBIS SK, v prihláškach na akcie ASBIS SK alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktorými 
o Vás disponujeme. 

 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: 

 
23. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných 

externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. 
Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre ASBIS SK hlavne vyvíjajú a udržiavajú 
systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo iné služby, 
ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely, či 
marketingové agentúry, ktoré nám pomáhajú s prípravou jednotlivých podujatí. Okrem toho, Vaše 
osobné údaje ako účastníkov Podujatia budú poskytnuté partnerom Podujatia za účelom 
zdokladovania priebehu Podujatia a preukázania použitia získaných finančných prostriedkov 
najmä vo forme zoznamu účastníkov a vyhotovenej fotodokumentácie.     
 

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí 
spolupracovníci ASBIS SK a partneri Podujatia. 

 
24. Spoločnosť ASBIS SK ako súčasť nadnárodnej organizácie ponúkajúcej široký sortiment 

produktov a služieb, s obchodnými procesmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami, 
ktoré prekračujú hranice, implementovala zásady, spolu so štandardmi a postupmi na dôslednú 
ochranu osobných údajov. Ako súčasť nadnárodnej skupiny spoločností budeme zdieľať údaje 
o vás s ostatnými spoločnosťami v rámci skupiny na celom svete a prenášať ich do tých krajín, 
kde podnikáme, v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. 
 

25. Medzi spoločnosťami skupiny ASBIS SK poskytujeme prístup k osobným údajom len na základe 
potreby poznania, nevyhnutnej pre účely, pre ktoré je poskytnutý takýto prístup. V niektorých 
prípadoch ASBIS SK využíva na zber, použitie, analýzu a iné spracúvanie osobných údajov v jej 
mene dodávateľov (vrátane, avšak nie výlučne, dodávateľov v oblasti mzdových služieb, 
životného poistenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, dochádzkového 
systému alebo agendy týkajúcej sa pracovných zariadení) so sídlom v rôznych krajinách. 

 
26. V prípadoch, kde je to vhodné, môže spoločnosť ASBIS SK zdieľať vaše osobné údaje aj 

s klientmi, potenciálnymi zákazníkmi, partnermi alebo poradcami v súvislosti s transakciami, 
poskytovaním služieb, spoluprácou na obchodných projektoch alebo v súvislosti s ich 
odporúčaniami alebo pomocou.   

 
27. Pri výbere svojich dodávateľov a partnerov zohľadňujeme ich procesy v oblasti nakladania 

s údajmi. 
 

28. Ak sa ASBIS SK rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak reorganizovať podniky v niektorých 
krajinách, môže byť takáto transakcia spojená so sprístupnením osobných údajov potenciálnym 
alebo skutočným kupujúcim alebo so získaním takýchto údajov od predávajúcich. Je praxou 
ASBIS SK, že vyžaduje primeranú ochranu osobných údajov pri týchto druhoch transakcií.  

 



29. Prosím vezmite na vedomie, že za určitých okolností môžu byť osobné údaje predmetom 
sprístupnenia štátnym orgánom v rámci súdneho konania, na základe nariadenia súdu alebo 
v rámci iného právneho procesu. Za vhodných okolností môže ASBIS SK sprístupniť osobné 
údaje regulačným orgánom.  Vaše osobné údaje môže zdieľať aj na ochranu práv alebo majetku 
ASBIS SK, našich obchodných partnerov, dodávateľov alebo klientov a iných osôb, pokiaľ máme 
dostatočné dôvody domnievať sa, že takéto práva alebo majetok boli alebo by mohli byť dotknuté. 

 

Prenosy údajov do tretích krajín 

 
30. Osobné údaje, ktoré ASBIS SK získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej 

krajiny/mimo EÚ. 
 

31. Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie.  
 

32. Avšak pri používaní služieb Mail Chimp od The Rocket Science Group LLC d/b/a a Office 365 od 
spoločnosti Microsoft Inc. môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA, 
ktoré majú vo všeobecnosti postavenie tretej krajiny nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov. V týchto prípadoch sú však tieto cezhraničné prenosy zabezpečené 
certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie 
povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete dozvedieť tu: 
https://www.privacyshield.gov/welcome. Okrem toho spoločnosť Microsoft Inc. zabezpečila pre 
cloudové služby aj inkorporovanie tzv. štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s 
príslušným rozhodnutím Európskej komisie. 

 
Doba spracovania osobných údajov 

 
33. Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu 

dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí 
príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré 
podľa právnych predpisov je potrebný súhlas. Vyššie uvedené osobné údaje účastníkov sú 
spracúvané po dobu trvania Podujatia a všetkých ostatných povolených prepojených účelov. To 
znamená, že ak sa osobné údaje používajú na dva účely, budeme ich uchovávať až do uplynutia 
posledného obdobia; ale prestaneme ich používať na účel s kratším obdobím, ak dané obdobie už 
uplynulo.  
 

34. Zabezpečíme výmaz Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:  
a. boli naplnené všetky účely spracúvania, na ktoré dal účastník súhlas (ak spracúvanie 

prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby), účely spracúvania stanovené právnymi 
predpismi, prípadne ostatné účely spracúvania,  

b. dotknutá osoba svoj súhlas odvolala alebo uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený (ak sa 
aplikuje), 

c. bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý 
z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti, 

d. boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi účastníkom a ASBIS SK,  
 
a súčasne zanikli všetky povinnosti ASBIS SK stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov účastníka (najmä na účely archivácie 
vo verejnom záujme, a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.  

 
35. Osobné údaje si nebudeme ponechávať dlhšie, ako je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý 

sú spracúvané, vrátane bezpečnosti nášho spracúvania, plnenia zákonných a regulačných 
povinností (napr. audítorské, účtovné a zákonné retenčné lehoty), riešenia sporov a na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v krajinách, kde podnikáme.   
 

Bezpečnosť a presnosť údajov 
 
36. Chceme chrániť vaše osobné údaje a zachovávať ich presnosť. Spoločnosť ASBIS SK 

implementuje primerané fyzické, administratívne a technické záruky, aby nám pomohli chrániť 

https://www.privacyshield.gov/welcome


vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím a zverejnením. Požadujeme, aby aj 
naši dodávatelia chránili takéto údaje pred neoprávneným prístupom, použitím a zverejnením.  
 

Vaše práva 
 
37. Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre spoločnosť ASBIS SK 

dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je našou významnou prioritou. Pri spracúvaní 
osobných údajov môžete ako dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa nasledujúce práva: 
a. právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, 
b. právo na prístup k Vašim osobným údajom, 
c. právo na opravu Vašich osobných údajov, 
d. právo na výmaz, 
e. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,  
f. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, 
g. právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
h. právo odvolať kedykoľvek svoj súhlas. 

 
38. Tieto práva dotknutej osoby však nie sú absolútne a možno im vyhovieť len v situácii, keď sú 

splnené všetky nižšie uvedené podmienky. 
 
Právo na prístup a opravu 
 
39. Máte právo získať potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané alebo nie a, pokiaľ áno, môžete 

požiadať o sprístupnenie vašich osobných údajov (čl. 15 GDPR). Ďalej máte právo aktualizovať 
alebo opraviť nepresné alebo neúplné osobné údaje o sebe (čl. 16 GDPR).  

 
Právo namietať 
 
40. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov, máte právo namietať 

voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR).   
 
 

Právo na vymazanie („zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť 
údajov 

41. V prípadoch ustanovených v  GDPR máte taktiež právo požadovať vymazanie vašich osobných 
údajov (čl. 17 GDPR - osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania: súhlas je odvolaný 
vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným na základe takéhoto súhlasu a neexistuje žiadny iný 
právny dôvod na spracúvanie; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažuje žiadny 
oprávnený záujem pre spracúvanie; osobné údaje boli nezákonne spracované, osobné údaje 
musia byť vymazané, aby bola splnená zákonná povinnosť) alebo ich obmedzenie (čl. 18 GDPR - 
presnosť osobných údajov je spochybňovaná až do jej overenia; spracúvanie je nezákonné 
a dotknutá osoba požaduje obmedzenie namiesto vymazania; neexistuje žiadna potreba ďalšieho 
spracúvania, ale dotknutá osoba požaduje osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu až do overenia 
existencie oprávnených záujmov na spracúvanie).  

42. Taktiež máte právo získavať osobné údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy 
automatizovanými prostriedkami v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte a požiadať o prenos vašich osobných údajov na ďalšieho prevádzkovateľa  (čl. 20 
GDPR).  

43. Taktiež nás môžete kontaktovať v našom sídle s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa práv na 
ochranu vašich osobných údajov, ako aj s akoukoľvek požiadavkou týkajúcou sa uplatňovania 
týchto práv. 

 
Právo odvolať súhlas. Akým spôsobom môžete súhlas odvolať? 
 
44. V prípade, keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo 

tento súhlas kedykoľvek odvolať, nakoľko poskytnutie súhlasu je plne dobrovoľné. 
 



45. Vyššie uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti, a to nasledujúcimi 
spôsobmi: 
a. zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu (info@asbis.sk) alebo  
b. zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu spoločnosti ASBIS SK, so 

sídlom Tuhovská 33, 831 06  Bratislava alebo  
c. vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru so spoločnosťou ASBIS SK 

alebo 
d. jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím linku na príslušnom mieste v 

obchodnom oznámení. 
 

46. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na 
súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 
Právo podať sťažnosť na dozorný orgán 
 
47. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky 

v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť dozornému 
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na 
príslušnom všeobecnom súde. 
 

Kedy bude vybavená Vaša žiadosť? 
 
48. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa Predpisov na ochranu 

osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v 
prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s 
vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo 
osobne v sídle ASBIS SK (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov). 

49. Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená ASBIS SK bude individuálne a 
kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného 
mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby 
podľa Predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.  

50. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme 
oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s 
poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií 
spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný 
poplatok za administratívne náklady. 
 

 
Zmeny našich podmienok o ochrane osobných údajov 
 
51. Čas od času aktualizujeme tieto podmienky ochrany osobných údajov, ako aj akékoľvek iné 

konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Pri vykonávaní zmien tohto interného 
vyhlásenia o ochrane osobných údajov doplníme v jeho hornej časti nový dátum. V súlade s tým 
vás budeme informovať o príslušných zmenách.  
 

52. Tieto podmienky spoločnosti ASBIS SK o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 
mája 2018. 

http://www.dataprotection.gov.sk/

