
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vážený obchodný partner, 

v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám poskytujeme informáciu podľa článkov 12 až 

14 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 (ďalej len „Nariadenie“) 

a v rozsahu stanovenom § 19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

 

Kto spracúva Vami poskytnuté osobné údaje? 

Prevádzkovateľ: PANAS Tools s. r. o., IČO: 46 813 713, so sídlom Hradište č. 371, 958 54 Hratište 

zodp. osoba: Milan Greguš, e-mail: info@panas.sk, tel. 038/749 67 64 (ďalej len 

„Prevádzkovateľ“). 

 

Aké údaje o Vás spracúvame? 

Medzi osobné údaje, ktoré budú predmetom spracovania alebo archivovania môže (nemusí) patriť: 

meno a priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa. 

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje? 

- Oprávnený záujem (v zmysle §13 ods.1 f Zákona) – udržiavanie obchodného vzťahu a z toho 

vyplývajúcej potreby vzájomnej komunikácie),  

- analýzy návštevnosti a meranie využívania webovej stránky.  

 

Zábezpeky 

Osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej 

osobe. Nevykonávame profilovanie ani prenos údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú 

úroveň ochrany. 

 

Ďalší príjemcovia získaných osobných údajov 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe 

našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, 

technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Jedná sa 

o:  

- Jana Ďurišová, Cintorínska 36/6, Partizánske 958 03, IČO: 47923580 (správca webovej stránky, 

konzultant)  

mailto:info@panas.sk


- Roman Valach, Gen. Svobodu 720/12, Partizánske 958 01, IČO: 51428199 (správca webovej stránky)  

- Google Ireland, 3rd floor, Gordon House, Barrow street, Dublin (poskytovateľ služby Google 

Analytics – meranie využívania webovej stránky)  

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje uchovávame v súlade s platnou legislatívou po dobu 10 rokov, prípadne do dátumu kedy 

dotknutá osoba doručí žiadosť na vymazanie osobných údajov, s prihliadnutím na skutočnosť, ktorá 

z uvedených udalostí nastane skôr. 

 

Poučenie o právach dotknutých osôb 

Práva dotknutých osôb sú v plnom rozsahu spracované v § 19 až 30 Zákona. Ide predovšetkým o: 

o  právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobných údajom, 

o  právo na opravu osobných údajov, 

o  právo na vymazanie osobných údajov, 

o  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

o  právo namietať spracúvanie osobných údajov, 

o  právo na prenos svojich osobných údajov, 

o  právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), 

o  právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu, t. j. Úradu na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi 

predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom 

písomnej žiadosti, alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba 

požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že 

dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Prevádzkovateľa.  

 

Hradište, 10. 3. 2023 


