Informačne memorandum k súhlasu so spracúvaním
osobných údajov na marketnnové účely spoločnost
STEELNET s.r.o.

Vážení klienti

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnút podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných
údajov na marketnnové účely a nižšie uvedené účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliti prečo sme vás
požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketnnové účely a nižšie uvedené účely.

Hlavným cielom uvedeného spracovania je ponúknut vám najnovšie informácie o aktuálnycha nových
produktoch a službách STEELNET-u a našich obchodných partnerov. Dalším cielom je poskytovat časovo
obmedzené ponuky a praktcké informácie a to v písomnej alebo elektronickej forme.

Vzhladom na toi že 5.. .. 518 nadobudne účinnost nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 5186/669 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajovi ktorým sa zrušuje
smernica ./646/6ESi je potrebnéi aby sme od vás získali nový súhlasi ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte sii prosími nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajovi ktoré sme pripravili vo forme
otázoki aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehladné a praktcké z hladiska vyhladávania
informácií. Ak máte akékolvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasui zavolajte na našu
linku:..0907195301. Alebo pošlite email na: info@steelnet.sk
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1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosti ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.
Steelnet s.r.o.
so sídlom Nemešany 888
Nemešany 1.315
IČO:494.5338
DIČ:5153 96
info@steelnet.ski mobil: 1 198 .318
zapís. Zapísaná na Košice Ii odd. Sroi
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2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
■ Základné identfkačne údaje – menoi priezviskoittuli adresa trvalého pobytui adresa pripojeniai rodné čísloi
číslo OP alebo iného dokladu totožnosti obchodné menoi sídloi miesto podnikaniai IČOi DIČ.
■ Kontaktné údaje – telefónne čísloi e-mailová adresa.
■ Informácie o využit produktov a služieb Steelnet s.r.o. – aké služby ste u nás mali v minulosti informácie o
využívaní internetovej zákazníckej zóny.
■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vamii napríklad pomocou e-mailui
chatui SMS správ.
■ Geolokačné údaje – neolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžit na
odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovatela alebo pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v
klientskej zmluvei prípadne ste ich uviedli na dalších dokumentoch.
Osobné údaje môžu tež pochádzat z verejne dostupných zdrojovi renistrov a evidenciíi napríklad z obchodného
renistra. Vaše osobné údaje tež môžu pochádzat od tretch osôbi ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzat.

4. NA AKÉ ÚCEEL STE POSKLTEI SVOJ SÚHEAS?
Súhlas ste poskytli:
Na marketnnové účelyi
na zistenie technickej možnost pripojeniai súhlas majitela nehnutelnost pre podnájomníka v prípade
uzatvorenia zmluvyi uzatváranie a evidenciu zmlúvi vybavovanie reklamáciíi mimosúdne vymáhanie
pohladávoki súdne sporyi
na spracúvanie v rámci účtovných dokladov.
■ponuka produktov a služieb Steelnet-u. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovat
elektronickou formoui najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez
telefónne čísloi prostredníctvom webovej klientskej zónyi písomnou formou alebo formou telefonického
hovorui
■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnost zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
Poskytnutý súhlas je dobrovolný. Je však nevyhnutný na toi aby sme vám mohli poskytnút služby a produkty
Steelnet-u a našich obchodných partnerov.

5. DOCHÁDZA K PROFIEOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?
V našej spoločnost nedochádza k proflovaniu a automatzovanému rozhodovaniu.
6. AKO DEHO BUDEME SPRACÚVAT VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súhlas ste udelili spoločnost Steelnet s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vztahu a na nasledujúcich 81 rokov
od ukončenia takéhoto zmluvného vztahu alebo do momentui ked váš súhlas odvoláte.
Ak nie stei ani sa nestanete klientom spoločnost Steelnet s.r.o.i váš súhlas bude v platnost 81 rokov od
udelenia alebo do momentui ked ho odvoláte.
Po uplynut príslušného času budú vaše osobné údaje vymazanéi ale iba v rozsahu a na účelyi pre ktoré podla
právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?
V súhlase ste tež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným
partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s
nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Obchodní partneri sú: -

8. KTO MÔE MAT PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov môžu mat k vašim údajom prístup aj dalšie subjektyi ktoré spracúvajú osobné údaje
ako tzv. sprostredkovateliai ktorých úlohou je poskytovat služby spoločnost Steelnet s.r.o.. Napríklad to môžu
byt externé spoločnosti ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnost a
spracúvanie osobných údajov na marketnnové účely. S uvedenými sprostredkovatelmi máme uzatvorenú
zmluvu o spracúvaní osobných údajovi na základe čoho sú tež povinní dodržiavat striktné pravidlá ochrany
osobných údajov.
Verejné inšttúcie ako sú správne ornány súdy alebo ornány činné v trestnom konaní a exekútorom sa budú
osobné údaje poskytovat len v zákonom povolenom rozsahu.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnost Steelnet s.r.o. v Slovenskej republike dôležité a
ich ochrana je úplnou samozrejmostou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatnit nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕajú hlavne: identfkáciu a kontaktné údaje správcui jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej
osobyi účely spracúvaniai katenórie dotknutých osobných údajovi príjemcu alebo katenórie príjemcov
osobných údajovi informácie o prenose osobných údajov do tretch krajíni obdobie uchovávania osobných
údajovi oprávnených správcovi zoznam vašich právi možnost obrátt sa na Úrad na ochranu osobných údajovi
zdroj spracovávaných osobných údajovi informácie o tomi či a ako dochádza k automatzovanému
rozhodovaniu a proflovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie tohoi či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak ánoi máte prístup k
informáciám o spracúvaníi katenóriách dotknutých osobných údajovi príjemcoch alebo katenóriách príjemcovi
období uchovávania osobných údajovi ako aj právo na informácie o vašich právachi o práve podat stažnost
Úradu na ochranu osobných údajovi informácie o zdroji osobných údajovi informácie o tomi či dochádza k
automatzovanému rozhodnutu a proflovaniui informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do

tretej krajiny alebo medzinárodnej ornanizácie. Máte právo na poskytnute kópií spracúvaných osobných
údajov.

Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili stei napríkladi adresu bydliska? Prosími
informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byt zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazat. Každá
takáto žiadost však podlieha individuálnemu hodnoteniui pretože aj spoločnost Steelnet s.r.o má povinnost
alebo oprávnený záujem ponechat si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želátei aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte
osobné údaje blokovat.

Právo na prenositelnost údajov
Ak si želátei aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti odovzdáme vaše osobné údaje v
zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektui ak nám v tom nebudú bránit žiadne zákonné alebo iné
významné prekážky.

Právo uplatnit námietku
Ak zistte alebo sa domnievatei že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismii spojte sa s nami a požiadajte nás vysvetlenie alebo
odstránenie nevhodného stavu.

Právo podat stažnost Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo stažnostou ohladom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykolvek obrátt na
dozorný ornáni ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná
85i 51 19 Bratslava 59.

Kde môžete práva uplatnit a sú teto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatnit v spoločnost Steelnet s.r.o.i písomnou žiadostou zaslanou na prevádzku
spoločnost: Nemešany 111 05302 . V prípade že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnute informáciíi
informácie sa môžu takto poskytnút za predpokladu že doktnutá osoba preukázala svoju totožnost a uplatnené
právo podpíše.
Všetky informácie a vyjadrenia k právami ktoré uplatnítei poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávat odpoved od spoločnost Steelnet s.r.o.?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôri najneskôr však do
jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohladom na zložitost a počet žiadost môžeme túto lehotu predlžit na
dva mesiace. O predlženíi vrátane uvedenia dôvodovi vás budeme informovat.

10. AKO MÔETE ODVOEAT SÚHEAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovolnost. To znamenáiže ho môžete
kedykolvek odvolat. Nechcete dalej dostávat ponuky produktov a služieb Steelnet-u a našich obchodných
partnerov? Je nám to lútoi ale vaše rozhodnute úplne rešpektujeme.
Co má odvolanie súhlasu obsahovat?
■ Kto odvolanie podáva. Uvedtei prosími vaše meno a priezviskoi adresu bydliska a rodné čísloi aby sme vás
vedeli identfkovat.
■Komu odvolanie podávate. Odvolanie adresujte na Steelnet s.r.o.Nemešany 888 1.315
■ Informáciui že si neželátei aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávat iba vybrané
ponukyi uvedtei prosími o aké ponuky idei aby sme vám mohli vyhoviet.
■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslat?
■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketnnové účely je možné poslat v písomnej
podobei a to pretoi aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísat.
■Písomným vyhlásením poslaným korešpondenčnú adresu spoločnost Steelnet s.r.o.
Nemešany 888 1.315
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