
  Informácia pre obchodných partnerov 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 
 
Prevádzkovateľ: 
ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sa, vložka č. 76/P, 
 

ako Váš obchodný partner 
 

Vás informuje o tom, že za účelom uzatvorenia a plnenia zmlúv, ktorých zmluvnou stranou ste / máte byť Vy, a s tým 
súvisiacej komunikácie s Vami, na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) a § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov,  
 

a) spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: 
- titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu v peňažnom ústave (v prípade, že ste nám ich 

v tomto rozsahu poskytli), ak ste fyzická osoba, 
b) spracúva osobné údaje Vašich zamestnancov, resp. osôb, ktoré konajú na základe Vášho poverenia, v rozsahu: 

- titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, 
telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, v súvislosti 
s ich konaním za Vašu spoločnosť, ak ste právnická osoba. 

 

Vždy od Vás vyžadujeme poskytnutie len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu s  Vami za účelom 
uzavretia zmluvy a plnenia si zmluvných povinností, príp. s tým súvisiacich zákonných povinností. 
Uvedené osobné údaje nám môžete, avšak nemusíte poskytnúť. Ak sa rozhodnete svoje osobné údaje neposkytnúť, dôsledkom 
môže byť neuzavretie zmluvy, resp. môže byť ohrozené riadne a včasné plnenie si našich zmluvných povinností.  
 
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a  max. 10 rokov po jeho skončení, diferencovane pre 
jednotlivé typy dokladov (zmluva, dodací list, faktúra atď.). 
 

Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté týmto príjemcom: 
- Finančná správa SR (daňové a colné úrady), 
- audítor / audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky spol. ZTS Sabinov, a.s.  

 

Ako dotknutá osoba, teda fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte právo: 
- požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, 
- žiadať opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, 
- žiadať výmaz tých osobných údajov, ktoré podľa Vášho názoru prevádzkovateľ nepotrebuje pre daný účel spracúvania 

alebo ich spracúva nezákonne, prípadne uplynula doba uchovávania osobných údajov, 
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov po určitú dobu, a  to v  prípade, že namietate ich správnosť či zákonnosť 

spracúvania (a nežiadate ich výmaz) a tiež po dobu, po ktorú sa rozhoduje o námietke voči spracúvaniu osobných 
údajov, 

- namietať spracúvanie osobných údajov z  dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, 
- preniesť svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 
 

V prípade, ak ste presvedčený, že došlo k porušeniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať návrh na 
začatie konania o  ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Telefónne čísla:  051/4561 205,  051/4561 279 
Email:  griad@ztssabinov.sk,  stefancikova@ztssabinov.sk 

mailto:griad@ztssabinov.sk

