
 

 

Informácie pre dotknutú osobu  
 

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len „GDPR“) 

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ: IPESOFT spol. s r.o., IČO: 31589898, Bytčická 

2, 010 01 Žilina, ďalej len „IPESOFT“ bude spracúvať osobné údaje:  

 

Meno, priezvisko, e- mail, aktuálny zamestnávateľ.  

 

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je činnosť súvisiaca s odpoveďou na otázky 

dotknutej osoby a plánovaním konzultácie v prípade žiadosti dotknutej osoby.  

 

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá nepriaznivé následky pre dotknutú osobu.  

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.  

 

Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. Odvolať súhlas 

je možné kedykoľvek na kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa.  

 

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na IPESOFT: 

podnetypesoft.com, resp. Bytčická 2, 010 01 Žilina  

 

IPESOFT informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“): a) právo požadovať od IPESOFTu 

prístup k poskytnutým osobným údajom, právo získať potvrdenie o tom, že sa jej osobné údaje 

spracúvajú a právo na súvisiace informácie podľa čl.15 GDPR, b) právo na opravu osobných údajov 

v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, c) právo na vymazanie 

osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo 

na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú 

splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 

GDPR, e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých IPESOFTu, ak sú splnené zákonné 

predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,  

 

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek 

na kontaktné údaje zodpovednej osoby IPESOFT, g) právo podať návrh na začatie konania Úradu 

na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri 

spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy podľa ust. § 100 Zákona.  

 

IPESOFT potvrdzuje, že osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného 

individuálneho rozhodovania a profilovania. 


