
OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 

O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O 
VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV 

 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zákazníkovi, ako dotknutej osobe, ktorej naša 
spoločnosť APOCOMP s.r.o., spracúva osobné údaje, informácie o tom, ako a na aký účel ich 
spracúvame. 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE A ZODPOVEDNÉ OSOBY 

APOCOMP s.r.o. 

Hlavná 39 

919 34 Biely Kostol 

IČO: 45 339 350 

Zapísaná v OR OS Trnava, vložka číslo 24926/T  

e-mail: kancelaria@apo.sk 

zodpovedné osoby - telefonický kontakt:  

Hafrovič Marek    - 0915 894 902 

Mihálek Ľubomír - 0915 894 903 

V prípade otázok o všeobecných informáciách týkajúcich sa Vašich osobných údajov, žiadosti 
o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb, nás kontaktujte osobne v sídle spoločnosti, 
telefonicky, prípadne e-mailom uvedených v tomto oznámení. 

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME 

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje podľa zmluvného vzťahu, uzatvorením Zmluvy 
o poskytnutí elektronických komunikačných služieb podľa platného Zákona o elektronických 
komunikáciách, podpísaním ktorej nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov 
ako sú: 

- meno, priezvisko ,titul, adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu (z dôvodu zasielania 
korešpondencie), adresa pripojenia, číslo občianskeho preukazu, číslo iného preukazu 
totožnosti, rodné číslo, 



- obchodné meno, sídlo, adresa prevádzky, miesto podnikania,  IČO, DIČ, IČ DPH, 

- telefónny kontakt, e-mailová adresa, IBAN, IP adresa, 

- údaje o splnomocnenej osobe, prípadne osobe splnomocnenej konať v mene právnickej 
osoby (meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, 
telefónny kontakt), 

- vizuálna podoba (uzatvorený kamerový systém). 

Osobné údaje sú získavané priamo od Vás ako zákazníka. 

 

NA AKÝ ÚČEL OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME  A AKO ICH CHRÁNIME A ZABEZPEČUJEME 

Osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ podľa zmluvného vzťahu bezprostredne na 
účely súvisiace s činnosťou našej spoločnosti ako je uzatváranie zmlúv, vystavovanie a 
odosielanie daňových dokladov, či korešpondencie, dodanie tovaru, prijímanie a evidenciu 
platieb a nevyhnutnú a rýchlu komunikáciu s Vami v prípade zmeny, či potreby opravy 
osobných údajov.  Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov používame technické a 
personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu, ktorý pomáha chrániť Vaše osobné údaje 
pred neoprávneným prístupom k nim, prípadným použitím, či vyzradením. Z dôvodu celkovej 
bezpečnosti, predchádzaniu škodám na majetku a zdraví a ochrany dátových serverov sú 
naše obchodné priestory kontrolované uzavretým kamerovým bezpečnostným systémom. 
Ak navštívite nádvorie našich obchodných priestorov, v záujme ochrany našej spoločnosti a  
našich zákazníkov, môžu byť Vaše osobné údaje (vizuálna podoba) zaznamenané kamerovým 
systémom, ktorého dáta sú chránené v našich dátových serveroch bezpečnostnými prvkami 
a heslami.  

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám na účel priameho marketingu. 

 

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Podľa zmluvného vzťahu doba spracúvania a zhromažďovania Vašich osobných údajov v 
rozsahu uvedenom v tomto oznámení a vo Všeobecných obchodných podmienkach 
spoločnosti APOCOMP s.r.o., trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu,  po dobu nevyhnutnú 
pre archiváciu a plynulé spravovanie použitých dokumentov i pre prípadné vymáhanie 
pohľadávok spojených so zmluvným vzťahom. Vždy je táto doba stanovená podľa účelu a 
platného právneho predpisu v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákon o 
účtovníctve a zákonom o DPH.  Účtovné doklady súvisiace s Vašimi osobnými údajmi 
uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka. V niektorých 
zákonom stanovených prípadoch sme povinný Vaše osobné údaje na Váš podnet vymazať 
(právo byť zabudnutý). Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, z 
dôvodu, že spoločnosť APOCOMP s.r.o. má povinnosť, prípadne potrebu ponechať uvedené 
osobné údaje. 

 Záznam z kamerového bezpečnostného systému je uchovávaný zákonom stanovenú dobu 
15 dní, po tejto dobe je automaticky vymazaný.  


