
 

Vyhlásenie o ochrane súkromia - Zásady ochrany 
osobných údajov (dodávatelia a ostatní) 

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo 
budúceho dodávateľa alebo obchodného partnera.V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie 
ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie). 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa 
pravidelne oboznamovali s jeho znením. 

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. mája 2018. 

Prečo máme prístup k vašim údajom a prečo ich spracovávame? 

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať 
vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo 
fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať (viac informácií nájdete v Zásadách 
ochrany osobných údajov). 
 
Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí 
byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo 
aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, spracúvanie je možné na základe 
oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu. V súlade s naším 
oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme mohli skvalitňovať služby a procesy, ktoré vám 
poskytujeme a promptne reagovať na zmeny, nakoľko IT odvetvie sa neustále vyvíja a samotné technológie sa 
optimalizujú. Keďže toto odvetvie nie je rezistentné voči zmenám, budeme využívať získané údaje na 
skvalitňovanie existujúcich služieb a nadstavbu ďalších pre vysoký komfort zákazníkov. Osobné údaje v tomto 
prípade spracúvame za účelom technického vývoja, testovania, dodávky, údržby a podpory IT systémov . 

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri 
prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom. Vaše 
údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. 

Aké osobné údaje o vás spracúvame a prečo? 

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami 
komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad vaše meno, názov pozície 
a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail. 

Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overovať 
aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo 
podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov (Zákon č. 297/2008 Z. z. 
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na ochranu vašich osobných údajov používame aj kamery na viacerých miestach našich prevádzok. Rovnako 
vás v niektorých prípadoch môžeme žiadať o poskytnutie napr. svojho mena a telefónneho čísla, aby sme vám 
mohli zabezpečiť vstup na do našich priestorov, v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj 
osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po uplynutím doby 15 dní ich 
odstránime. 

Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych 
nárokov, nebudeme zahŕňať osobitné kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", 
ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické 



 

presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho 
života). 

Budeme vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami? 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť 
našich služieb, napr. hostingové služby, právni zástupcovia, audítori a daňoví poradcovia, servisné služby, 
orgány dozoru (zákon 171/2005 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, 
ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám. 

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude 
nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti. 

Budú vaše osobné údaje prenášané do inej krajiny? 

Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny. 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných 
predpisov,  a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia 
zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti 
právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme 
predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu 
finančných auditov. 

Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha 
dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a DRP. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel 
dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne. 

Budete predmetom automatizovaného rozhodovania? 

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní. 

Aké mám práva 

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli 
oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so 
spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. Všetky vaše práva vyplývajúce z osobitných právnych 
predpisov nájdete v dokumente: Informácia o právach dotknutej osoby.  

Ako sa môžete sťažovať ohľadom používania vašich  údajov alebo ako si 
uplatníte svoje práva? 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú 
osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú 
preverené. 

Zodpovedná osoba za dohľad nad  ochranou osobných údajov: osobneudaje@kcorp.sk, alebo prostredníctvom 
pošty na adresu K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves. 

https://www.kcorp.sk/uploads/wysiwyg/gdpr/Informácia%20o%20právach%20dotknutej%20osoby.pdf


 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo 
alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). 
Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk. 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať 
prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer). 

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

