Aktualizované:
01. júla 2015
PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právny subjekt Hydrostop, s. r. o., slovenská spoločnosť založená podľa platných zákonov
Slovenskej republiky, so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, riadne registrovaná v
Obchodnom registri okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 743/P, s identifikačným
číslom organizácie 31 661 238, ako spracovateľ Vašich osobných údajov sa zaväzuje zabezpečiť
ochranu a utajenie Vašich osobných informácií podľa platného zákona 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
Toto prehlásenie Vás informuje aké osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame, účel a možnosť
uplatnenia svojich individuálnych práv na prístup, aktualizáciu, opravu alebo likvidáciu týchto
údajov.
ZHROMAŽĎOVANIE A VYUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu podľa § 11 zákona č. 122/2013 o
Ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“) je Váš súhlas dobrovoľný.
Nasledovné údaje sú súčasťou evidenčného listu informačného systému, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohoto poučenia:
Účel spracúvania osobných údajov.
Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety
Zákona.
Právny základ spracúvania osobných údajov.
Tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté.
Okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené.
Formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené.
Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov.
Hydrostop, s. r. o., rešpektuje súkromie osôb a Vaše osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne
poskytnete budeme spracúvať pri registrácií:
objednávky výrobku a služieb, ako aj vtedy, keď sa na nás obrátite so žiadosťou o
informácie alebo pomoc pri riešení technologických a montážnych postupov spoločnosti
Hydrostop, s. r. o., len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených v tomto
prehlásení,
newsletter – v online marketingu (zasielanie relevantných informácií, či reklamných
informácií prostredníctvom emailu na základe predošlého súhlasu, či vyžiadania zasielania).
Keď Hydrostop, s. r. o., nebude na splnenie účelu potrebovať spracúvať Vaše osobné údaje v
identifikovateľnej forme, zaväzuje sa anonymizovať osobné údaje a odstrániť na také účely osobné
identifikátory. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s Vami spojili,
alebo dokonalejšie zistili Vaše potreby a zlepšili služby poskytované www stránkou.
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SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracovávané pomocou výpočtovej techniky.
Osobné údaje budú spracúvané:
s použitím neautomatizovaných ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov,
v rámci informačných systémov Hydrostop, s. r. o.
Keď získame Vaše osobné údaje, Hydrostop, s. r. o., ich spracuje na nasledujúce účely:
riadenie vzťahu s Vami, ktorý vyplýva z Vašej registrácie, vedenie záznamov a evidencie
týkajúcej sa našej komunikácie a korešpondencie s Vami, dodržiavanie všetkých súvisiacich
zákonných požiadaviek, ako aj akýchkoľvek interných účtovných, administratívnych a
daňových požiadaviek, postupov a politík,
marketingové účely na základe Vášho súhlasu poskytnutého vopred, a v rozsahu prípustnom
podľa ďalších právnych predpisov a odôvodnení,
Vaše priebežné informovanie podľa informácií uvedených v ďalšej časti tohto prehlásenia.
SPRÍSTUPNENIE, POSKYTOVANIE A CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH
ÚDAJOV
Hydrostop, s. r. o., neposkytuje, nesprístupňuje ani nezverejňuje osobné údaje tretej osobe s
výnimkou prípadov, ak je poskytnutie alebo sprístupnenie zmluvne dohodnuté.
Osobné údaje budú zhromaždené a spracované na vyššie uvedené účely našimi zamestnancami,
ktorí majú dočinenia s administratívou, účtovníctvom, marketingom a propagáciou, starostlivosťou
o zákazníkov, správou, riadením, údržbou a vývojom IT systémov, marketingom, prieskumami a
propagačnými akciami, ktoré sú relevantné na účely opísané v tomto prehlásení. Vaše osobné
informácie budú uložené v databázach Hydrostop, s. r. o.
Upozorňujeme, že niektoré osobné údaje sa môžu poskytnúť aj úradom a štátnym orgánom na
príslušných územiach, vo všeobecnosti na právne a daňové účely, alebo v prípade potreby na
ochranu podnikania, zákazníkov a zamestnancov Hydrostop, s. r. o.
Hydrostop, s. r. o., získané alebo spracúvané osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného toku
osobných údajov do tretích krajín.
PRIEBEŽNÉ INFORMOVANIE
Za predpokladu Vášho súhlasu, pokiaľ to aj bez neho nie je prípustné podľa iných právnych
predpisov a odôvodnení, môžeme použiť Vaše osobné údaje na posielanie e-mailov, SMS, MMS (a
správ inými elektronickými prostriedkami), faxov, pošty a telefonátov obsahujúcich nasledujúce:
marketingovú komunikáciu týkajúcu sa ponuky služieb, informácií o službách alebo uvedenia
nových služieb od Hydrostop, s. r. o.,
marketingové a obchodné ponuky a komunikáciu Hydrostop, s. r. o., na služby, ktoré ste si
zaregistrovali alebo, o ktoré ste prejavili záujem.
Ak sa chcete odhlásiť z odberu akéhokoľvek marketingového materiálu, ktorý Vám prípadne
pošleme, alebo súvisiacej aktivity opísanej vyššie, môžete to jednoducho urobiť podľa návodu na
odhlásenie uvedenom v každom marketingovom oznámení, alebo alternatívne skontaktovaním sa s
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nami nasledujúcim spôsobom: zaslaním mailu na adresu: xypex@xypex.sk poznámkou „Zrušiť
zasielanie mailov“.
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hydrostop, s. r. o., uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a chráni ich pred neoprávnenými
osobami, zneužitím alebo zverejnením. Vaše údaje sú v bezpečí na počítačových serveroch
v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené hardvérovými a softvérovými systémami na
ochranu dát. Hydrostop, s. r. o., si vyhradzuje právo toto prehlásenie o ochrane osobných dát
v prípade potreby aktualizovať alebo meniť. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto
stránke.
Hydrostop, s. r. o., bude spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje na čas potrebný na splnenie
požiadaviek zákona alebo na naplnenie našich určených legitímnych podnikateľských potrieb a
zamýšľaných účelov uvedených vyššie.
PRÁVA DODKNUTEJ OSOBY
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane
osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa
vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch spracúvania
osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom vyslovením oprávnených dôvodov
alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov,
ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.
Zákony EÚ o ochrane súkromia Vám umožňujú skontrolovať, či Hydrostop, s. r. o., uchováva
Vaše osobné údaje, a ak je tak, získať ich kópiu spolu s údajmi o tom, ako a na aké účely ich
Hydrostop, s. r. o., spracúva. Môžete tiež požiadať o aktualizovanie alebo opravu svojich osobných
údajov, ktoré uchovávame, a ak to umožňuje platný zákon, aj o ich vymazanie. Môžete tiež
kedykoľvek odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas týkajúci sa spracovania Vašich osobných údajov.
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Webová prezentácia spoločnosti Hydrostop, s. r. o., môže obsahovať odkazy na iné webové
stránky, na ktoré sa toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.
Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva, zmeniť svoje preferencie v súvislosti s Vaším
priebežným informovaním alebo upovedomiť Hydrostop, s. r. o., o akejkoľvek zmene vo svojich
osobných údajoch, alebo položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa používania Vašich osobných údajov
Hydrostop, s. r. o., obráťte sa na adresu: Hydrostop, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad,
alebo mailom na xypex@xypex.sk.
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