Informačné oznámenie
podľa nariadenia (EÚ) 2016/679
Podľa čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Klient informovaný o tom, že jeho
osobné údaje spracováva spoločnosť BFF Central Europe s.r.o. na tieto účely: evidencia obchodných partnerov,
dodržiavanie právnych, účtovných a daňových povinností, obchodné plánovanie, správu sporov, služby vnútornej
kontroly aj prostredníctvom elektronického spracovania, konzultácie, porovnanie s vopred stanovenými kritériami a
akejkoľvek inej nevyhnutnej operácie týkajúcej sa dosiahnutia tohto účelu.
V závislosti od spôsobov, ktoré klient používa na udržiavanie vzťahov so spoločnosťou BFF Central Europe s.r.o., môžu
byť údaje spracúvané aj telefonicky, telematicky alebo poštou. Údaje spracúvajú na to písomne ustanovení
zamestnanci. Dosiahnutie účelu spracovania sa môže uskutočniť aj prostredníctvom prenosu a komunikácie údajov
tretím osobám, pričom tretie osoby, ktoré sú oprávnené spracovávať tieto údaje, sú zodpovedné za vykonávanie alebo
poskytovanie špecifických služieb, striktne obmedzených na účel plnenia zmluvného vzťahu, ako sú napríklad
spoločnosti poskytujúce počítačové služby, outsourcingové spoločnosti, konzultanti a nezávislí pracovníci, a to všetko
v súlade s ustanoveniami zákona o bezpečnosti údajov. Osobné údaje môžu byť oznamované aj bankám a úverovým
inštitúciám za účelom uskutočnenia platieb. Zoznam uvedených subjektov je dostupný na vyžiadanie v spoločnosti.
Vyššie uvedené údaje sa môžu zhromažďovať od zainteresovanej strany aj od tretích strán. Poskytnutie požadovaných
údajov, či už nadobudnutých na základe zákonnej povinnosti alebo za účelom plnenia zmluvných povinností, je
nevyhnutné a akékoľvek odmietnutie poskytnúť údaje môže spôsobiť nemožnosť vykonania činností potrebných na
uzatvorenie a plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely nášho vzťahu s Vami alebo s Vašou organizáciou,
alebo v súvislosti s plnením zmluvy s Vašou organizáciou alebo v súvislosti s dodržiavaním zákonných povinnosti.
Následne, po skončení trvania zmluvy s Vašou organizáciou budú tieto údaje uchovávané po dobu desiatich rokov na
splnenie zákonných povinností. Akékoľvek ďalšie uchovávanie osobných údajov alebo časti osobných údajov môže byť
uskutočnené za účelom uplatnenia alebo ochrany práva na najmä na súdoch.

Súčasné právne predpisy priznávajú dotknutej osobe isté práva, s ktorými Vám odporúčame sa pozorne oboznámiť. Sú
nimi najmä právo na:
1.

2.

3.

Prístup k nasledujúcim informáciám:


účely spracovania,



kategórie osobných údajov,



príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,



existencia práva dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa, aby opravil alebo vymazal osobné údaje
alebo obmedzil spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo namietať proti takémuto
spracovaniu,

Opravu, znamenajúce:


opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú bez zbytočného odkladu,



doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia;

Vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, ak:


tieto údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované,



dotknutá osoba odoberie súhlas a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie,



vyjadrujete námietky voči spracovaniu a neexistujú žiadne legitímne dôvody na spracovanie,



osobné údaje boli neoprávnene spracované,



osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu dodržania zákonnej povinnosti,


4.

osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;

Obmedzenie spracovania:


ak je spochybnená presnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť
správnosť takýchto osobných údajov,



ak je spracovanie nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov, a namiesto toho
požaduje obmedzenie ich používania,



ak osobné údaje vyžaduje dotknutá osoba na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov,
hoci ich prevádzkovateľ už nepotrebuje na účely spracovania,



ak máte námietky voči spracovaniu na základe práva na námietku;

5.

Doručenie oznámenia v prípade opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania;

6.

Prenosnosť údajov, t.j. právo prijímať osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojom čitateľnom formáte a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi, kde:

7.



spracovanie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby na jeden alebo viacero konkrétnych
účelov alebo sa uskutočňuje v dôsledku zmluvy podpísanej s touto dotknutou osobou a



spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;

Podanie námietky voči konkrétnej operácii pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby.

Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, ak sa domnievate, že práva uvedené v tomto dokumente Vám neboli
priznané.
Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte prosím prevádzkovateľa zaslaním doporučeného listu na jeho
adresu alebo e-mailom na adresu dpo@bffgroup.com.
Prevádzkovateľom v zmysle zákona je BFF Central Europe s.r.o. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava.
Zástupca prevádzkovateľa podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, je konateľ spoločnosti, a koordinátorom ochrany údajov je
vedúci oddelenia ICT materskej spoločnosti BFF Polska S.A. so sídlom Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330
Łódź, Poľsko.
Spoločnosť tiež vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu údajov. Môžete sa s ňou skontaktovať na tejto e-mailovej
adrese: dpo@bffgroup.com.

