Informácia o spracúvaní osobných údajov - obchodných partnerov prevádzkovateľa
podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“), Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len
"Nariadenie GDPR"), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680.
Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9,
921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Pš, vložka č.10005/T.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: gdpr@tsu.sk
Účel spracúvania: Spracúvanie osobných údajov zástupcov a predstaviteľov obchodných partnerov a iných
osôb v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR, zmluva, objednávka a jej akceptácia
Požiadavka spracúvania: Zmluvná požiadavka spracúvania osobných údajov, spracúvanie je nevyhnutne
potrebné na uzavretie zmluvy a plnenia z nej. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou k
uzavretiu zmluvy nedôjde.
Príjemcovia/Kategória príjemcov: Úrad vlády SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,
štatistický úrad, Daňový úrad, Finančná správa( Colný úrad, daňový úrad), orgány činné v trestnom
a priestupkovom konaní, súdy, prokuratúra.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Doba uchovávania: v zmysle organizačnej smernice Registratúrny poriadok a registratúrny plán
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba má tiež právo namiesť proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane
namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné
údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na adrese
webového sídla prevádzkovateľa www.tsu.sk

