
 

Zásady ochrany osobných údajov 

K_CORP s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či 
osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné 
údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali 
tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných 
údajov spoločnosťou K_CORP s.r.o.. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad v rámci 
pracovnoprávneho vzťahu, pri poskytovaní služieb a pri predaji produktov, pri uzatváraní zmluvného vzťahu či 
realizácii oprávnených záujmov. 

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

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. mája 2018.  

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste 
klient, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o 
návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať alebo aké 
naše služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, 
neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. 

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov nájdete 
v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Uchádzači o zamestnanie. 

Ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci 
ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov 
nájdete v dokumentoch: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Klienti a Vyhlásenie o ochrane súkromia - zásady 
ochrany osobných údajov - Dodávatelia a ostatní.  
 
Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Pravidlá používania cookies. 
 
Podrobné informácie o právach o právach dotknutej osoby vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov 
nájdete v dokumente: Informácia o právach dotknutej osoby.  

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej 
osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na osobneudaje@kcorp.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu 
K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves. 

 

https://www.kcorp.sk/profil-firmy/zasady-ochrany-osobnych-udajov/
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https://www.kcorp.sk/uploads/wysiwyg/gdpr/Pravidl%C3%A1%20pou%C5%BE%C3%ADvania%20cookies.pdf
https://www.kcorp.sk/uploads/wysiwyg/gdpr/Informácia%20o%20právach%20dotknutej%20osoby.pdf

