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Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá 

K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zajistit vedle toho i vaše právo 

na informace. 

Jako zákonný předpoklad slouží především zákon č.18 / 2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně 

některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). 

Při zpracovávání osobních Vašich osobních údajů dodržujeme také zásady zákonnosti, omezení účelu 

osobních údajů, minimalizace rozsahu a uložení, správnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti. 

1. Provozovatel osobních údajů. 

ELBACERT, a.s., Československé armády 264/58, 967 01 Kremnica 

2. Kontaktní údaje odpovědné osoby 

Naše společnost vzhledem k rozsahu a předmět své činnosti nemá povinnost stanovit odpovědnou 

osobu. Nicméně, pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti s Vašimi osobními údaji, napište nám mail 

krajcov.marek@elbacert.sk, telefonicky volejte na číslo + 421 915 721 264, nebo nás navštivte osobně 

na adrese naší společnosti. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Společnost potřebuje pro kvalitní poskytování svých služeb znát některé osobní údaje dotčených osob 

a potřebuje jejich poskytovat dalším příjemcům za účelem plnění si zákonných povinností a zajišťování 

služeb nejvyšší kvality. 

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje za několika účely: 

- Zpracování smluvních a předsmluvních závazků 

- Zpracování personální a mzdové agendy 

- Zpracování účetní agendy 

- Docházka zaměstnanců 

- Zabezpečení služby - konzultace a vzdělávání 

- Marketingové účely 

 

4. Právní základ zpracování osobních údajů dotčených osob: 

Při zpracovávání osobních údajů společnost postupuje v souladu s platným a aktuálním zákonem č. 

18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně 

osobních údajů") a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). 
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Právním základem zpracování osobních údajů je: 

- zvláštní právní předpisy a to zejména: zákon o sociálním pojištění, zákoník práce, platné 

mzdové a účetní předpisy, obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o 

ochraně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

- souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů a to v závislosti na účelu zpracování 

osobních údajů 

- plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba 

- zpracování osobních údajů na ochranu života, zdraví nebo majetku dotčené osoby 

- oprávněný zájem společnosti 

 

 

5. Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů i tehdy, když: 

a) účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů nebo jejich rozsah 

stanoví přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská 

republika vázána, nebo tento zákon. Pokud seznam nebo rozsah osobních údajů není ustanoven, 

společnost může zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro dosažení 

stanoveného účelu zpracování při dodržení základních povinností podle § 13 odst. 3 písm. a) až e) i) 

zákona o ochraně osobních údajů. 

b) Společnost dále zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, pokud účel zpracování 

osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů stanoví zvláštní zákon a to pouze v 

rozsahu a způsobem, který stanoví zvláštní zákon. Zpracovávané osobní údaje lze poskytnout, 

zpřístupnit nebo zveřejnit pouze tehdy, pokud zvláštní zákon stanoví účel poskytování, zpřístupňování 

nebo zveřejňování, seznam osobních údajů, které lze poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit, jakož i třetí 

strany, kterým se osobní údaje poskytují, případně okruh příjemců, kterým se osobní údaje zpřístupňují, 

pokud zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak. 

c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby, 

d) se zpracovávají osobní údaje, které již byly zveřejněny v souladu se zákonem a provozovatel je náležitě 

označil jako zveřejněny; ten, kdo tvrdí, že zpracovává zveřejněné osobní údaje, na požádání prokáže 

úřadu, že zpracovávané osobní údaje byly již zákonně zveřejněny, 

e) společnost zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných 

zájmů provozovatele nebo třetí strany pro tyto účely: 

- zajištění předsmluvních / smluvních vztahů 
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6. Příjemce 

Naše společnost může poskytovat vaše osobní údaje těmto příjemcům: 

Zprostředkovatelům, kteří vykonávají pro naši společnost podpůrné služby v oblasti mezd a účetnictví, 

bezpečnosti a ochrany majetku a zajištění webhostingových služeb. 

7. Souhlas dotčené osoby 

Společnost získává souhlas dotčené osoby svobodně, bez nátlaku a vynucování, jakož i bez podmiňování 

hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro 

provozovatele z právně závazných aktů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská 

republika vázána nebo zákona. 

Souhlas je udělen samostatně pro každý účel zpracování osobního údaje. Souhlas můžete jako dotyčná 

osoba kdykoli odvolat. 

Společnost respektuje soukromí a poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné. 

8. Zprostředkovatelé 

Společnost při svých podnikatelských aktivitách spolupracuje s několika zprostředkovateli, jejichž cílem 

je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu své smluvní činnosti pro společnost 

zpracovávají osobní údaje dotčených osob. Jedná se například o podpůrné služby v oblasti zpracování 

účetních a mzdových služeb, zabezpečení služeb v oblasti BOZP a zabezpečení služeb v oblasti 

webhostingových služeb a marketingových služeb. 

Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbala na jejich odbornou, 

technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných 

osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. 

Společnost zároveň při výběru vhodného prostředníka postupovala tak, aby nedošlo k ohrožení práv a 

právem chráněných zájmů dotčených osob. 

Společnost jako provozovatel uzavřela se zprostředkovateli ve smyslu § 34 zákona o ochraně osobních 

údajů písemné smlouvy o zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných zprostředkovateli, jejichž 

pověřila zpracováním osobních údajů dotčených osob v rozsahu, za podmínek a na účel sjednaný ve 

smlouvě a způsobem podle zákona o ochraně osobních údajů. 

9. Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotčených osob 

Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob 

automatizovanými i neautomatickými prostředky zpracování. 

Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní 

předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu. 

Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného 

zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a 

evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele. 
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10. Doba uchování osobních údajů dotčených osob 

Doba uchování osobních údajů je stanovena podle účelu zpracování osobních údajů a dle požadavků 

osobitých předpisů. 

Konkrétní doby uchování předepisuje interní předpis Podací plán společnosti vypracován ve smyslu 

zákona o archivnictví a spisové.  

Společnost předepsaným způsobem zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování a doba uchování 

skončila. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v 

nezbytném rozsahu a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě. 

Společnost zajišťuje, aby osobní údaje dotčených osob byly zpracovávány ve formě umožňující 

identifikaci jednotlivých dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování. 

11. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Cookies 

Společnost používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový 

řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží stránku, systém 

vygeneruje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený 

na našich stránkách, prohlížení dat, odchod ze stránky atd.), Ale tyto údaje nesmí být propojeny na 

osobu návštěvníka. Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, na 

vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a na zvýšení online zážitku návštěvníků. 

Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo 

automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference 

ohledně cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat 

cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce. Více o cookies viz. Cookies 

policy na naší webové stránce. 

Další informace o správě souborů cookies naleznete v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím 

webových stránek, jako například www.allaboutcookies.org 
 
 
 

Typ cookies Využití Platnost cookies 

Bezpodmienečne 
potrebné/základné 

- potrebné pre najdôležitejšie funkcie webovej 
stránky, umožňujúce správne fungovanie webovej 
stránky 

- pamätá si používateľské meno, ktoré Vám poskytne rýchle 
prihlásenie pri najbližšej návšteve stránky 

- tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré 
by mohli byť použité na marketingové účely 

1 rok 

Funkčné - využívajú sa na zlepšenie služby pre používateľa, 
prispôsobujú používateľské rozhranie 

- podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú informácie o 
preferenciách 

Po opuštení stránky 
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 - cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do 
nákupného košíka e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste narazili 

 

Výkonnostné cookies a 
cookies pre cielenie 
– analytické cookies 

- využívajú sa analytické nástroje tretích strán (google 
analytics) na zlepšenie kvality obsahu pre návštevníkov stránky 

- zbierajú sa štatistické údaje ako počet zobrazení stránky a 
odkazov na našu stránku a počet návštev 

- pomáhajú porozumieť ako sa správajú návštevníci 
stránok 

- pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť webovej stránky 

- tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie na 
zistenie Vašej identity- sú anonymné 

Vymazané automaticky po 2 
rokoch od poslednej 
návštevy na 
webovej stránke 

Zdieľanie na sociálnych 
sieťach 

- využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré umožňujú 
zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok, pomocou 
tlačidiel 
,,páči sa mi“ a ,,zdieľať“ 

- vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie ich 
služieb 

- zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na internete a na 
webových stránkach, ktoré používate 

Vymazané automaticky po 2 
rokoch od poslednej 
návštevy na webovej 
stránke 

Kvalitné zobrazenie - vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie 
načítavanie obsahu a napomáhajú kompabilite 

Vymazané po 
zatvorení 
prehliadača 

Vlastníka stránky - podľa daného nastavenia stránky 

- môžu byť ,,čítané“ len danou webovou stránkou (počet 
návštevníkov na stránke, odkiaľ prichádzajú a ktoré časti 
stránok navštívili) 

1 rok 

 
 

Společnost využívá reklamní program Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet 

online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které společnost 

poskytuje. Funkce Remarketing nebo Similaraudiences AdWords nám umožňují oslovit lidi, kteří v 

minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v 

emailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, 

které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové 

stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat. 

Společnost se dá kontaktovat také prostřednictvím facebooku. Účelem správy dat je sdílet obsah 

webových stránek Společnosti a prezentace Společnosti. Hosté se mohou prostřednictvím facebookové 

stránky dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách ve společnosti a také si prohlédnout si 

fotky z vybraných zakázek společnosti. Kliknutím na "like" na facebookové stránce Společnosti souhlasí 

subjekty, aby Společnost zavěsila na jejich nástěnku na facebooku své novinky a nabídky. Společnost na 

své facebookové stránce také publikuje fotky / videa z různých událostí. Společnost publikuje tyto údaje 

fyzických osob jedině v případě, že byl dříve získán jejich písemný souhlas. Další informace o správě 

údajů z facebookové stránky najdete v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů na 

www.facebook.com. Za účelem prezentace má společnost i svůj profil na sociální síti Instagram, kde 

prezentuje spolu s popisem fotky z vybraných zakázek. Kliknutím na "sledovat" souhlasíte se 

zobrazováním fotografii zveřejněných Společností. 
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12. Společnost nepřenáší osobní údaje do třetích zemí a mezinárodních institucí. 

13. Práva dotyčné osoby spojené se zpracováním jejích osobních údajů 

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od společnosti vyžadovat: 

- ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro 

zpracování, 

- přístup k jejím osobním údajům, 

- ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem 

zpracování, 

- opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které 

jsou předmětem zpracování, 

- vymazání jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem 

zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, 

- likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, 

- omezení zpracování jejích osobních údajů, 

- dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc 

nesnese odkladu, právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením 

oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a 

právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým 

zpracováváním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že 

námitka dotčené osoby je oprávněná, společnost je povinna osobní údaje, jejichž zpracování 

dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti 

dovolí,zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

- právo na přenos jejích osobních údajů k jinému provozovateli 

- to, zda je poskytování osobních údajů zákonnou požadavkem nebo smluvní požadavkem nebo 
požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy a o tom zda je dotyčná osoba povinna 
poskytnout osobní údaje i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů, 

- právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100. Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje 
neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na 
Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 
27, Slovenská republika nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídla 
http://www.dataprotection.gov.sk. 

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit 
zákonný zástupce. 

Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba. 

Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vybaví společnost bezplatně, kromě 
úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se 
zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní 
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zákon nestanoví jinak. 

Společnost je povinna písemně vyřídit žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti. 

Omezení práv dotčené osoby podle zákona o ochraně osobních údajů společnost bez zbytečného odkladu 
písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. 

Společnost Vás, jak dotyčnou osobu tímto informovala o ochraně Vašich osobních údajů a poučila Vás o 
Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rozsahu této příbalové informační povinnosti. 

 

V Kremnici dne 31.01.2020 

ELBACERT, a.s. , Ing. Marek Krajčov, prokurista 


