INFORMAČNÁ KLAUZULA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s čl. 13 ods. 1 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 (ďalej uvádzané ako: GDPR) informujeme, že:
I. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:
Termo Profil sp. z o.o.
Ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
KRS: 152321
rodo@termoprofil.eu
II. Ciele a základy spracúvania
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 GDPR za účelom uzatvorenia zmluvy
medzi vami a Termo Profil sp. z o.o. o produktoch alebo službách ponúkaných Termo Profil sp. z o.o.
a tiež za účelom plnenia právnych povinností ležiacich na Termo Profil sp. z o.o., odhaľovania
zneužitia a zabraňovania im, určenia a obrany a vymáhania nárokov, priameho marketingu, tvorby
prehľadov, analýzy a štatistík, overovania platobnej dôveryhodnosti, obsluhy reklamácii a hlásení,
technickej podpory, finančných vyúčtovaní, vrátane vystavovania účtovných dokumentov.
III. Kategórie údajov, ktoré budú spracúvané
– Bežné údaje
IV. Príjemcovia údajov
Termo Profil sp. z o.o. je oprávnená odovzdávať vaše osobné údaje tretím subjektom za účelom
a v rozsahu nevyhnutnom na správne a náležité plnenie vami uzatvorenej zmluvy.
V. Odovzdávanie údajov do tretích štátov alebo medzinárodným organizáciám
Vaše údaje neodovzdávame mimo územia Poľska/EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru
VI. Obdobie uchovávania údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vašej zmluvy uzatvorenej s Termo Profil sp.
z o.o., v súvislosti s ktorou sú vaše osobné údaje spracúvané, a po tomto období do uplynutia
termínu premlčania nárokov súvisiacich s vami uzatvorenou zmluvou. Vaše osobné údaje zachytené
v účtovnej dokumentácii budú uchovávané po obdobie uvedené v platných právnych predpisoch,
vrátane daňových predpisov.
VII. Práva jednotlivca:
Máte právo:
a) na prístup k svojim údajom a získavaniu ich kópií,
b) korigovanie (opravovanie) svojich údajov,
c) mazanie údajov.
Pokiaľ podľa vášho názoru neexistuje dôvod, aby sme údaje spracúvali, máte právo požadovať, aby
sme ich odstránili.
d) obmedzenie spracúvania údajov
Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov výhradne na ich
uchovávanie alebo plnenie s vami dohodnutých aktivít, pokiaľ máme podľa vášho mienenia
nesprávne údaje alebo pokiaľ ich spracúvame neopodstatnene alebo pokiaľ nechcete, aby boli

odstránené, pretože ich potrebujete na určenie, vymáhanie alebo obranu nárokov; alebo na dobu
vami vzneseného odporu proti spracúvaniu údajov.
e) právo vzniesť odpor voči spracúvaniu údajov
„Marketingový“ odpor.
Máte právo na odpor proti spracúvaniu údajov za účelom výkonu priameho marketingu. Potom
prestaneme spracúvať údaje na tento účel.
Odpor s ohľadom na zvláštnu situáciu.
Máte tiež právo na odpor voči spracúvaniu údajov na základe právne opodstatneného záujmu pre iné
účely než je priamy marketing a tiež, keď je spracúvanie pre nás nevyhnutné na plnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo k výkonu nám zverenej verejnej právomoci. Potom ste
povinní uviesť nám špecifickú situáciu, ktorá opodstatňuje, aby sme prestali so spracúvaním
spadajúcim do odporu. Tieto údaje prestaneme spracúvať pre tieto účely, iba ak by sme preukázali,
že základy spracúvania týchto údajov nami sú nadradené vašim právam alebo že sú vaše údaje pre
nás nevyhnutné na stanovenie, vymáhanie alebo obranu nárokov.
f) právo na prenášanie údajov:
Máte tiež právo zadať nám zaslanie týchto údajov priamo inému subjektu.
g) právo na vznesenie sťažnosti na dozorný orgán.
Pokiaľ sa domnievate, že spracúvame údaje v rozpore so zákonom, máte právo podať v tejto veci
sťažnosť k predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozornému
orgánu.
h) právo na stiahnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Kedykoľvek máte právo stiahnuť súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré spracúvame na
základe súhlasu. Stiahnutie súhlasu nebude ovplyvňovať zhodu spracúvania, ktoré prebiehalo na
základe súhlasu pred jeho stiahnutím, so zákonom.
VIII. Informácie o vynútení/dobrovoľnosti uvedenia údajov
Uvedenie vašich údajov je dobrovoľné.
IX. Informácie o zdroji údajov
Vaše údaje sme získali priamo od vás.
X. Informácie o profilovaní a automatickom spracúvaní
Vaše údaje nebudú automaticky spracúvané a nebudú profilované.

