INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme
nasledujúce informácie.

KTO SME
Prevádzkovateľom je spoločnosť DATAZ s.r.o, SNP 313/21, 919 04, Smolenice, IČO :
47 537 825. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 911 938 314, písomne
na adrese info@dataz.sk.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA
AKÝ ÚČEL A NA AKOM PRÁVOM ZÁKLADE
Spracúvanie informácií o zosnulých – virtuálne cintoríny
Naším poslaním je prinášať verejnosti informácie, ktoré pozostalým umožnia prejaviť
úctu zosnulým. Spracúvame už zverejnené informácie o zosnulých, a vytvárame z nich
orientačné tabule a navigačné systémy pre cintoríny, ako aj virtuálne cintoríny
dostupné v podobe interaktívnych máp na internete.
Minimalizujeme rozsah údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné
splnenie služieb. V prípade zosnulých sú to iba údaje obsiahnuté na hroboch
a náhrobných kameňoch. Ide o meno a priezvisko zosnulého, dátum jeho narodenia
a úmrtia.
Právny základom pre tento účel je podľa GDPR článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnený
záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ.
Spracúvaním týchto verejne dostupných údajov uľahčujeme orientáciu obyvateľov
a príbuzných na cintorínoch a zároveň im umožňujeme uctiť si pamiatku zosnulých
pomocou virtuálneho cintorína na diaľku. Uvedomujeme si citlivosť spracúvania
a dbáme o to aby neporušovalo záujmy dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov v rámci podnikateľskej činnosti
V rámci našej podnikateľskej činnosti spracúvame bežnú obchodnú agendu. Rozsah
osobných údajov je daný účelom spracúvania a právnym základom je buď plnenie
zmluvy, alebo zákonnej povinnosti.
Spracúvame základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska,
prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).Kontaktné údaje, ktorými
sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom webového formulára.
Naši potenciálni zákazníci majú možnosť nám zaslať dotaz alebo požiadať nás
o spracovanie nezáväznej cenovej ponuky prostredníctvom webového formulára na
našej internetovej stránke. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu
meno, telefonický alebo mailový kontakt na základe Vášho súhlasu.

KOMU OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME
Osobné údaje, ktoré spracúvame môžu v našom mene spracúvať aj naši starostlivo
vybraní zmluvní partneri, ktorí ich chránia a nepoužijú na iný účel, než na aký boli
získané. Môžu byť nimi:
•
•

Naši zmluvní účtovný a daňový poradcovia
Súdi, exekútori, orgány činné v trestnom konaní

AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE
USCHOVÁVAME
•
•
•

Ak údaje spracúvame na základe zmluvy budeme osobné údaje spracúvať po dobu, počas
ktorej trvá zmluvný vzťah a ešte primeranú lehotu po ňom v zmysle legislatívy SR.
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú
nám ukladá zákon.
V prípade oprávneného záujmu budeme údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená
vzhľadom k účelu pre ktorý sú osobné údaje spracúvané.

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní osobných údajov sme pripravení vykonávať všetky práva:

•
•
•
•

•
•
•

Právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú
spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania.
Právo na opravu, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, opravíme ich.
Právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ak sú vaše údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas
odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním.
Právo na obmedzenie spracúvania, údaje budeme spracúvať iba na najnutnejšie zákonné
dôvody, alebo vôbec.
Právo na prenosnosť údajov, pri splnení zákonných podmienok poskytneme údaje
v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO:
36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

AKO SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ
Vaše práva si môžete uplatniť:
•
•
•

písomne na adrese DATAZ r.o, SNP 313/21, 919 04, Smolenice
zavolaním na telefónne čísle +421 911 938 314,
alebo e-mailom: info@dataz.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo
veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ
k tomu dôjde budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Ak bude ale vaša
žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný
administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.
Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú
primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Žiadne uvedené činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

