V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v
rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Prevádzkovateľ:
Ing. Tibor Cipka-COMECO, Podtatranského 1, 040 01 Košice, IČO: 32 466 056

Dotknutá osoba:
Registrovaný návštevník stránky www.comeco.sk a obchodný partner prevádzkovateľa.

Účel poskytnutia osobných údajov:
obchodný vzťah

Zoznam osobných údajov:







údaje z obchodného registra
fakturačné údaje
meno, priezvisko, titul
kontaktná adresa
číslo telefónu
e-mail

Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené
v Nariadení, alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri
kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to
vyplýva z osobitných predpisov.
Spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia
ako napr. účtovná a personálna firma, internetové a marketingové služby, kuriérske služby,
právna kancelária a podobne. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy
so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných
údajov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu
spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené
prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov
prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.
Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade
s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných
úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti
údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať
zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane
osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou ktorej
sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Oprávnená osoba: Ing. Tibor Cipka, tel.č.: 055/787 19 20, e-mail: info@comeco.sk
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom
o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia
svojich práv môžete obrátiť.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme,
pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií
požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme
sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade,
ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného
účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená,
že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť
nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod
na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás
vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje
spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii,
podľa účelu spracúvania.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky
Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje
spracúvame nespravodlivo, alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán,
ktorým
je Úrad
na ochranu
osobných
údajov
Slovenskej
republiky,
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Sprostredkovatelia
Spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia.
Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí
zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi
predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Cookies
Čo sú to cookies?
Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v
protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich

uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta
posiela späť serveru.
Ako fungujú cookies?
Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah
„nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Technicky
ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o
našom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich
má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročnej).
Cookies nie sú priamo viazané na naše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú naše
prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú
nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. Ako Google využíva súbory cookie
zistíte na stránke https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
Ako nastaviť používanie súborov cookies?
Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači.
Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo
nastaviť používanie len niektorých cookies.
Podrobnosti nájdete na stránke http://www.aboutcookies.org/.
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov
môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.
Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

