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 POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY  

 

Kto je prevádzkovateľom? 

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť 

BIORAFINÉRIA SK, a.s. 

Ulica priemyselná 10 

038 52 Sučany 

IČO:36413534 

DIČ:2020128583 

IČ DPH:SK2020128583 

 

teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.  

 

Kto sa rozumie dotknutou osobou? 

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom. 

 

Čo je to poučenie dotknutej osoby?  

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň 

uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. 

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?  

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel:  

 za účelom uzatvorenia zmluvy  

 

Aké osobné údaje sú zbierané?  

Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na našej webovej stránke, sú o Vašej osobe zbierané 

nasledovné osobné údaje: 

 meno, priezvisko, titul, 

 emailová adresa,  

 telefonický kontakt, 

 údaje uvádzané v sprievodnej správe, 

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje? 

- Naša spoločnosť uzatvorila dohodu so sprostredkovateľom v oblalsti účtovníctva, ktorý je viazaný 

bezpečnosťou pri spracúvaní osobných údajov na účely osobitných predpisov. 

 

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia 

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade 

výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia 

objednaných služieb v zahraničí. 

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?  

Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu 

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia 

o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie 

potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-
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mailom na: cvengros @ biorafineria . sk  resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať 

osobne.  

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich 

osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša 

spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení 

žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: cvengros @ biorafineria . sk 

 

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov 

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, 

prostredníctvom e-mailu cvengros @ biorafineria . sk 

 

Prenos Vašich osobných údajov 

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou 

spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie 

poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: cvengros @ biorafineria . sk 

 

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri 

udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili.  

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.  

 

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?  

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné 

údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa 

na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 
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