Ochrana osobných údajov
Toto vyhlásenie Vás oboznámi so spôsobom spracovania údajov, ktoré spoločnosť
TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35 717 769, so sídlom Staré grunty 7, 841 04 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sa, vložka
1396/B (ďalej len "TELERVIS PLUS") o svojich klientoch zbiera a zhromažďuje.
Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov
ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov) (ďalej len "GDPR") a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR
najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získané od
dotknutých osôb
TELERVIS PLUS a.s. Vás informuje, že Vaše osobné údaje, sú nevyhnutné
k vysporiadaniu vzájomných záväzkov a povinností vyplývajúcich z uzatvorených
zmlúv.
Ďalej Vám poskytujeme nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje:
TELERVIS PLUS a.s. IČO: 35 717 769, so sídlom Staré grunty 7, 841 04 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sa, vložka
1396/B, email: info@kesovka.sk
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby: JUDr. Alexandra Pindrochová, t.č. 0907
700 917 email: alexandra.pindrochova@kesovka.sk
c) účel spracovania: vysporiadanie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich
z uzatvorených zmlúv
právny základ spracovania: plnenie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy
d) doba uchovania osobných údajov: doba nevyhnutne potrebná pre
zabezpečenie plnenia z uzatvorenej zmluvy a v zmysle platnej legislatívy najmä
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
e) nie ste predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania
e) Máte právo od TELERVIS PLUS požadovať:
1) oznámenie informácie, o tom či spracováva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú
a ak ich spracováva máte právo tieto osobné údaje a informácie o ich spracovaní
obdržať
2) opravu Vašich nepresných osobných údajov, príp. doplnenie neúplných
osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu

3) vymazanie osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu. TELERVIS PLUS má
povinnosť Vaše osobné údaje vymazať, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené
b) osobné údaje boli spracované nezákonne
c) osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu splnenia právnej povinnosti
zakotvenej v práve Európskej Únie alebo Slovenskej republiky
4) obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:
a) popierate správnosť osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce TELERVIS
PLUS overenie správnosti osobných údajov
b) spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate
namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia
c) TELERVIS PLUS už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania ale vy ich
požadujete na určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov
5) právo na prenosnosť. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a
ktoré ste poskytli TELERVIS PLUS v strojovo čitateľnom formáte a odovzdať tieto
údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu TELERVIS PLUS bránil.
6) právo podať na začatie konania u orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov

