
Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov podľa §19 a §20 

Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

EÚ z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je SAMDO s.r.o., Mýtna 1173/41, 902 01 

Pezinok, tel: 033/202 88 15, email: samdo@samdo.sk. 

 

Účel spracúvanie osobných údajov a právny základ spracúvania: 

Účelom spracúvania osobných údajov je vyhotovenie cenovej ponuky za služby spoločnosti 

prevádzkovateľom. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 

- Dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) a §14 Zákona č.18/2018 

o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 

27.4.2016 

Osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa, prostredníctvom úplne 

alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania. 

 

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov: 

Osobné údaje sú spracúvané výlučne v rámci spoločnosti a nie sú poskytované tretím stranám. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny/ medzinárodnej organizácie. 

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

 

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané: 

Osobné údaje sú získavané priamo od zástupcu spoločnosti alebo od fyzickej osoby 

prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.energyplan.sk  alebo na základe 

zaslania týchto informácií na mailové kontá spoločnosti. 

Práva dotknutej osoby: 

- Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej 

spracúvané (podľa §21 Zákona č.18/2018) 

- Právo na opravu osobných údajov (§ 22 Zákona č. 18/2018) 

- Právo na vymazanie osobných údajov (§ 23 Zákona č. 18/2018) 

- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 Zákona č. 18/2018) 

- Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018) 

- Právo na prenosnosť osobných údajov (§26 Zákona č. 18/2018) 

- Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátanie profilovania 

(§ 28 Zákona č. 18/2018) 
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- V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov 

stiahnuť. Odvolanie súhlasu nemý vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

-  Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky podľa § 100 Zákona č.18/2018 

 

Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa písomnou žiadosťou doručenou 

písomne na adresu: Mýtna 1173/41, 902 01 Pezinok alebo elektronicky na emailovú adresu 

samdo@samdo.sk   
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