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Informácia o spracúvaní osobných údajov
fyzickej osoby na strane nášho zmluvného partnera
Prevádzkovateľ týmto informuje fyzické osoby/zmluvné strany ako dotknuté osoby podľa čl. 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s uzatvorenou zmluvou.
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: UNIMONT – VMS, s.r.o.
sídlo: M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36478067
zapísaný: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 13332/P
email: info@unimont-vms.sk
telefónne číslo: +421 57 488 28 60
Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť na
prevádzkovateľa poštou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu.
Účely spracúvania a právny základ spracúvania:
1. Uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu
Účelom spracúvania je najmä príprava uzavretia zmluvného vzťahu, evidencia zmluvného vzťahu a
zmenových požiadaviek, kontrola plnenia zmluvy, obchodná komunikácia, služby súvisiace s plnením zmluvy
(prípadne aj vybavovanie reklamácií, sťažností a pod.).
Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iné.
2. Účtovníctvo a účtovné doklady
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva, spracúvanie účtovných a daňových dokladov,
fakturácia.
Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
vyplývajúcich so zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalších
súvisiacich predpisov.
3. Správa registratúry a evidencia pošty:
Účelom spracúvania je evidencia a správa prijatých a odosielaných poštových zásielok, evidencia a archivácia
zmlúv, zmenových požiadaviek a ďalších dokumentov súvisiacich so zmluvou.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
4. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu:
Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, vo výnimočných prípadoch sa spracúvajú
na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad na
vyhotovenie a použitie fotografie, kopírovanie dokladov (certifikátov a pod.), propagácia prevádzkovateľa na
webovej stránke, sociálnych sieťach.
Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Dotknutá osoba má právo svoj
súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu, buď e-mailom alebo poštou na adresu
sídla spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním.
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje subjektom určeným právnymi predpismi, najmä daňový úrad,
orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
sprostredkovateľom (účtovnícka firma, poskytovateľ služieb v oblasti BOZP a PO), advokát, exekútor, audítor,
poskytovateľ poštových služieb a pod..
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme na to, aby
postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní
osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu v súlade s Registratúrnym plánom
spoločnosti v spojení so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach:
 po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúvame osobné
údaje z dôvodu splnenia svojich zákonných povinností, najviac však po dobu 10 rokov
 po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou a na účely archivácie po dobu 10 rokov od
skončenia zmluvného vzťahu,
 ak osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, uchovávame ich po dobu uvedenú v súhlase alebo
po dobu do odvolania súhlasu.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácie:
Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Profilovanie:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na
automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa:
 prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané,
 právo na opravu osobných údajov,
 právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
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právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
v prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@unimont-vms.sk alebo písomne
na adresu sídla prevádzkovateľa.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle
prevádzkovateľa: www.unimont-vms.sk .
Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti so splnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
V prípade ich neposkytnutia nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu
vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.
Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou
požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie
Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich
neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.
Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že
spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho
odvolaním.
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