Ochrana osobných údajov
________________________________________________________________________________

Spoločnosť IMPERIAL Gold a.s., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava – mestská
časť Staré Mesto, IČO: 51 842 416, web: www.imperialgold.sk, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 6827/B
(ďalej len IMPERIAL)
v zmysle § 5 písm. a) a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracováva a
uchováva všetky osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktoré boli dobrovoľne poskytnuté zo
strany klienta alebo spolupracovníka (ďalej len „Partner“), a to: titul, meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a platnosť OP, telefonický kontakt, e-mailová
adresa, štátna príslušnosť, IBAN, v prípade právnických osôb aj : IČO, DIČ, IČ DPH, ktoré sú
nevyhnutné pri činnosti spoločnosti IMPERIAL a spracováva ich vo všetkých svojich
informačných systémoch. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvných práv a
povinností, vedenie účtovníctva spoločnosti IMPERIAL a plnenie potrieb spoločnosti
IMPERIAL v súvislosti s jej prezentačnou a marketingovou činnosťou.
Spoločnosť IMPERIAL sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Partnera zaobchádzať a
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v
Zmluve.
Partner udeľuje spoločnosti IMPERIAL vstupom do vnútorného systému IMPERIAL súhlas na
dobu trvania zmluvného vzťahu medzi IMPERIAL a Partnerom. Spoločnosť IMPERIAL a
Partner tým vyhlasujú, že Partner od spoločnosti IMPERIAL obdržal pred získaním jeho
osobných údajov všetky informácie v súlade s ustanovením § 19 zákona o ochrane osobných
údajov, čo Partner potvrdil elektronickým uzavretím Zmluvy, alebo svojim vlastnoručným
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu:
- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol
poverený, - kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
- informáciu o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj
právny základ spracúvania osobných údajov, - identifikáciu príjemcu alebo kategóriu
príjemcu,
- informáciu o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii, v prípade opaku identifikáciu tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej
komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné
záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak
prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2,
- informáciu o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o
kritériách jej určenia,

- informáciu o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných
údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
- informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- informáciu o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných
údajov,
- o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou
požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je
dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch
neposkytnutia osobných údajov,
- o prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov; v týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
- informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- o všetkých oprávneniach osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje a sú upravené v § 21 a
nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Partner od spoločnosti IMPERIAL obdržal pred
získaním jeho osobných údajov všetky ostatné informácie v súlade ustanoveniami § 28
zákona o ochrane osobných údajov a podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, čo Partner potvrdil elektronickým uzavretím Zmluvy, alebo svojim
vlastnoručným podpisom Zmluvy. Spoločnosť IMPERIAL sa zaväzuje, že na základe písomnej
žiadosti Partnera, a to bez udania dôvodov, jeho osobné údaje kedykoľvek vymaže zo svojich
informačných systémov, ak ich vymazanie nebude prekážkou splnenia zákonných povinností
spoločnosti IMPERIAL alebo splnenia záväzkov dohodnutých v Zmluve. Prípadné obmedzenie
práv Partnera ako dotknutej osoby podľa § 21 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov
IMPERIAL v postavení prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu písomne oznámi Partnerovi
ako dotknutej osobe a príslušnému úradu. Partner je za podmienok uvedených v zákone o
ochrane osobných údajov oprávnený odvolať súhlas na základe písomného oznámenia
doručeného spoločnosti IMPERIAL . Takéto odvolanie je účinné dňom prevzatia písomnosti
zo strany IMPERIAL . V prípade odvolania súhlasu zaniká zmluvný vzťah medzi IMPERIAL a
Partnerom.

