Informácia o spracúvaní osobných údajov
V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
Prevádzkovateľ: Selfstorage s.r.o., Kopčianska 17, 851 01 Bratislava, +421 908 818 984,
info@selfstorage.sk
Účel spracovanie osobných údajov: Uzavretie Zmluvy s klientom a jej plnenie
Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením
zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby -§13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z.
Príjemcovia získaných osobných údajov:
zazmluvnené spoločnosti poskytujúce účtovnícke a technické služby
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, číslo OP, adresa,
telefónny kontakt, e-mail a iné údaje poskytnuté kontaktnými osobami a získané aj prostredníctvom
elektronických vizitiek) sú uchovávané po dobu trvania zmluvy. Po ukončení zmluvného vzťahu
a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, sa osobné údaje uchovávajú
na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorý je vyžadovaný príslušnými právnymi
predpismi.
Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol uzavrieť Zmluvu a zabezpečiť jej plnenie.
V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné toto uskutočniť.
Prevádzkovateľ ďalej vyžaduje osobné údaje, aby mohol klienta informovať o zmenách prevádzky.
Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:
zazmluvnené spoločnosti, poskytujúce účtovnícke a technické služby
Účel spracovanie osobných údajov: Osobné údaje a marketing
Osobné údaje návštevníkov webstránky na účely marketingu predávajúci spracúva len na základe
súhlasu zákazníka. Potvrdením vyjadruje súhlas spracovaním osobných
údajov na marketingové účely. Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle
Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre
odoslanie newslettra. Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje
návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník
neodhlási z odberu newslettra. Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové
účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú
adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v emailovej správe.
Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú
zverejnené. Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, využívané na marketingové
účely, napríklad e-mailom.
Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú na marketingové účely,
môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje existujúcich zákazníkov na marketingové účely
(napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje
zákazníka, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak zákazník nesúhlasí so
spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kedykoľvek vyjadriť napríklad
odoslaním správy na e-mailovú
adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený
v e-mailovej správe. Osobné údaje zákazníkov využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté
tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Predávajúci môže pre skvalitnenie svojich služieb

zhromažďovať aj niektoré ďalšie údaje, ktoré môžu byť
považované za bežné osobné údaje návštevníka, ako napríklad údaje o prehliadači, IP adresa, typ
zariadenia a pod. Tieto údaje môžu byť využívané napríklad na štatistické účely o návštevnosti web
stránky či efektívnosti reklamy. Takéto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré ich
spracúvajú výlučne pre potreby predávajúceho a nebudú zverejnené. Údaje môžu byť prenášané do
tretích krajín, ak sú spracúvané v systémoch ako je napríklad Google Analytics a obdobné služby.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú právo:
-požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
-právo na opravu osobných údajov,
-právo na prenosnosť osobných údajov,
-kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený,
-právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
-právo namietať spracúvanie osobných údajov.
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba
odvolala svoj súhlas o spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
-právo na vymazanie osobných údajov,
-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

