
Prehlásenie o ochrane súkromia  

Spoločnosť ALSO Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave (81106), Palisády 33 (ďalej len „My“ alebo 

„ALSO Slovakia“) ako to správca údajov zhromažďujeme v rámci procesu spolupráce nasledujúce 

dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje („osobné údaje“): 

a) žiadosť podnikateľa alebo spoločnosti 

b) rámcovú zmluvu o obchodnej spolupráci  

c) kópie dokladov o registrácií podnikateľa alebo spoločnosti.  

Spoločnosť ALSO Slovakia zhromažďuje vaše osobné údaje za účelom vytvorenia obchodnej 

spolupráce so spoločnosťou ALSO Slovakia. Pokiaľ spoločnosť ALSO Slovakia s vami nezaháji 

obchodnú spoluprácu, vaše osobné údaje obsiahnuté v predložených dokumentoch budú 

spoločnosťou ALSO Slovakia odstránené.  

Spoločnosť ALSO Slovakia nebude spracovávať osobné údaje pre iné účely než tie, aké sú v súlade 

s vyššie zmienenými účelmi, pokiaľ ich spracovanie nie je požadované zákonom alebo pokiaľ 

neposkytne súhlas, aby ALSO Slovakia spracovala vaše dáta takýmto spôsobom.  

Zber, spracovanie a využívanie osobných údajov spoločnosťou ALSO Slovakia je založené na čl. 6 

(1),b),c) nariadenie Európského parlamentu a Rady (EU) zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 

smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), tj. keď je 

spracovanie potrebné k podniknutiu ďalších krokov, na žiadosť dátového subjektu, pred uzatvorením 

zmluvy a je nutné splniť zákonnú povinnosť na strane správcu.  

Spoločnosť ALSO Slovakia môže predávať osobné údaje týmto tretím stranám pre účely uvedené 

v tomto dokumente:  

a)  spoločnostiam, ktoré patria do skupiny ALSO Group, ktoré sú uvedené na adrese: 

www.also.com. 

b) subjektom, s ktorými spoločnosť ALSO Slovakia uzavrela dohodu o spolupráci (ďalej len 

„spracovateľ“), vrátane subjektov, ktoré spoločnosť ALSO Slovakia poverila zničením dát. 

Tieto subjekty budú v súlade s dohodami, ktoré uzavreli so spoločnosťou ALSO Slovakia, 

povinné aplikovať odpovedajúce bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na 

ochranu osobných údajov a spracovávať ich len v súlade s pokynmi poskytnutými 

spoločnosťou ALSO Slovakia.  

c) správnym orgánom a kontrolným orgánom: pokiaľ je to potrebné k dosiahnutiu vyššie 

uvedených cieľov a k plneniu zákonom stanovených povinností, môžu byť osobné údaje 

predávané kontrolným orgánom, súdom a iným orgánom (napr. daňovým orgánom 

a orgánom činným v trestnom konaní), nezávislým externým (napr. audítorom) alebo 

subjektom poskytujúcim výhody.  

ALSO Slovakia sa zaväzuje, že bude používať všetky vhodné bezpečnostné opatrenia, technické aj 

organizačné k ochrane vašich osobným údajov. Osobné údaje budú ukladané spoločnosťou ALSO 

Slovakia a/alebo dátovým spracovateľom len v rozsahu potrebnom pre nadviazanie spolupráce so 

spoločnosťou ALSO Slovakia alebo v prípade zamietnutia vašej žiadosti budú zničené. Osobné údaje 

budú spracované len po dobu potrebne nutnú k dosiahnutiu cieľa, pre ktoré sa tieto dáta 

http://www.also.com/


zhromažďujú, pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, maximálne po dobu zaistenia 

materiálov potrebné pre súdne konanie (vrátane daňového konania) a na dobu obmedzenú podľa 

vašich požiadaviek a požiadaviek spoločnosti ALSO Slovakia. ALSO Slovakia sa v rámci spolupráce so 

svojimi obchodnými partnermi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov riadi dokumentom "Pravidlá 

ochrany osobných údajov, ktorý nájdete na 

https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/zapatie/informacie/na-stiahnutie/index.jsp. 

Máte nasledujúce práva tykajúce sa ochrany údajov: V súlade s platnými právnymi predpismi 

o ochrane údajov máte právo podať sťažnosť príslušnému kontrolnému orgánu (tj. úradu na ochranu 

osobných údajov alebo nadriadenému orgánu).  

Navyše máte právo na:  

a) vyžiadanie prístupu k vašim osobným údajom: subjekt údajov ma právo získať od spoločnosti 

ALSO Slovakia potvrdenie, že sú spracované osobné údaje tykajúce sa subjektu údajov  

a pokiaľ sú, má právo na prístup k ním. Na základe vašej požiadavky je vám spoločnosť ALSO 

Slovakia povinná poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sú spracované. Za ďalšie kópie 

požadované subjektom údajov môže spoločnosť ALSO Slovakia účtovať primeraný poplatok 

na základe administratívnych nákladov.  

 

b) opravy údajov: máte právo opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Máte právo 

na to, aby boli vaše neúplné osobné údaje doplnené s ohľadom na účel spracovania, vrátane 

toho, že máte možnosť k nim pridať doplňujúci výrok.  

 

c) obmedzenie v spracovaní: v takom prípade ALSO Slovakia na vyžiadanie označí dané dáta 

a ich spracovanie môže byť limitované len pre konkrétne účely.  

 

 

d) prenositeľnosť dát: za určitých okolností vám musí byť umožnené získať osobné údaje,  ktoré 

sa týkajú vašej osoby a ktoré ste poskytli spoločnosti ALSO Slovakia v štruktúrovanom, bežne 

používanom, strojovo čitaľnom, interoperabilnom formáte. A musí vám byť umožnené 

preniesť ich k inému správcovi.  

 

e) právo vzniesť námietky: musíte mať právo namietať, na podklade niečoho, čo sa vzťahuje 

k vašej konkrétnej situácií, kedykoľvek behom spracovania osobných údajov, ktoré sa vás 

týkajú. Spoločnosť ALSO Slovakia môže podliehať povinnostiam ukončiť spracovanie takých 

osobných údajov.  

Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky ohľadne osobných údajov alebo uplatňovania práv na ochranu 

údajov, kontaktujte prosím Pracovníka na ochranu osobných údajov v spoločnosti ALSO Slovakia 

s.r.o.; Bratislava 81106, Palisády 33, na adrese: privacy.SK@also.eu.  

Týmto  by sme Vás chceli upozorniť, že toto prehlásenie môže byť pravidelne aktualizované v súlade 

s platnými predpismi (napríklad v súvislosti s implementáciou nových systémov a procesov, ktoré 

zahrňujú použitie osobných údajov) a že v takom prípade Vás budeme informovať o zmenách.  
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