
1. Správca údajov a kontakt:

e-POINT COMMUNICATIONS, s. r. o,   

zapísaná v OR vedenom u KS v Brne, oddiel C, vložka 84 801

IČ:    03421571

so sídlom:    Havlíčkova 392, Zlín - Malenovice, PSČ 763 02  

zastúpená konateľom: Ing. Zbyškem Čižmařem        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovania:

Osobné údaje môžu byť spracované pre účely ponuky tovaru alebo služieb a pre účely plnenia zmluvy respektíve 
objednávky. 

V prípade uzavrenia zmluvy budú osobné údaje ďalej spracované v rozsahu stanovenom zmluvou a podľa 
zvláštnych právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva a archívnictva. 

Právnym titulom spracovania osobných údajov je tiež oprávnený záujem správcu vás kontaktovať ako subjekt 
údajov za účelom zaslania aktuálnych informácií o činnosti správcu (newsletter). Ďalej je potom právnym titulom 
spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy respektíve objednávky a samozrejme tiež právne predpisy v oblasti 
účtovníctva a archívnictva.

2. Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje sú získavané od subjektov údajov pri jednaní a uzavrení zmluvy. Osobné údaje v rozsahu 
e-mailovej adresy sú získavané z verejne prístupných zdrojov – napríklad webových stránok. Z týchto zdrojov 
získava správca osobné údaje za účelom svojeho oprávneného záujmu spracovania – zaslania ponuky.

3. Kategórie údajov, ktoré môže správca spracovávať:

Pre účely plnenia zmluvy bude správca spracovávať: 

 meno a priezvisko, adresu, identifikačné a kontaktné údaje. 

Pri podnikajúcej fyzickej osobe tiež: 

 IČO a DIČ. 

Pre účely zasielania aktuálnych informácií o činnosti správcu (newsletter) bude spracovávaná len: 

 e-mailová adresa.

Poučenie o spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 
27.4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochrane fyzických 
osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES



4. Kategórie príjemcov osobných údajov: 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté pri plnení zmluvy tretej osobe – subdodávateľovi, účtovníckej 
spoločnosti a pod. Údaje však môžu byť poskytnuté tiež orgánu verejnej moci na základe požiadavky 
vyplývajúcej zo zvláštneho právneho predpisu, napríklad finančnému úradu alebo obchodnej inšpekcii v rámci 
výkonu kontrolnej činnosti. 

Údaje subjektov údajov môžu byť uložené v datacentroch spoločnosti Google LLC a The Rocket Science 
Group LLC, v rámci služby Mail Chimp. Prevádzka týchto služieb je v súlade s európskymi štandardami ochrany 
osobných údajov.

5. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené: 

Osobné údaje budú uložené u správcu po dobu plnenia zmluvy a po skončení zmluvy potom po dobu 
nevyhnutne vyžadovanú zvláštnymi právnymi predpismi, najmä v oblasti účtovníctva a archívnictva. 

E-mailová adresa pre účely oprávneného záujmu správcu – zasielanie aktuálnych informácií o činnosti 
správcu (newsletter) – bude spracovávaná po dobu neobmedzenú, pokiaľ subjekt údajov nevyjadrí svoj 
nesúhlas so zasielaním ponúk alebo pokiaľ nedôjde k uplatneniu jeho práv popísaných nižšie, napr. k uplatneniu 
práva na zmazanie.

6. Poučenie o právach subjektov údajov: 

Subjekt údajov môže požiadať správcu o prístup k údajom, môže žiadať ich opravu alebo vymazanie. 

Subjekt údajov môže požiadať správcu o obmedzenie spracovania osobných údajov, má právo vzniesť 
námietku proti spracovaniu osobných údajov a má právo na prenositeľnosť údajov. Pokiaľ bude spracovanie 
osobných údajov založené na súhlase, subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby 
bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

7. Poučenie o práve podať sťažnosť: 

Subjekt údajov môže podať sťažnosť dozorovému úradu – Úradu pre ochranu osobných údajov. 

Poskytnutie údajov subjektom údajov pre účely zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Pri neposkytnutí údajov 
nemôže dôjsť k jeho uzavretiu. 

Správca nevykonáva automatické rozhodovanie a profilovanie.

V Zlíne dňa: 01.08.2018


