Knauf Insulation, s.r.o.
Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
podľa čl. 14 Nariadenia GDPR
Spracovateľská činnosť: Konzultácie, kalkulácie a cenové ponuky
Prevádzkovateľ
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Knauf Insulation, s.r.o. so sídlom v Novej Bani.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.
Účel spracúvania, okruh dotknutých osôb, zoznam spracúvaných údajov a doba spracúvania
Účel spracúvania osobných údajov: poskytovanie produktového poradenstva, predzmluvné rokovania
Okruh dotknutých osôb: osoby, ktoré iniciujú predzmluvné rokovanie s prevádzkovateľom.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov, sídlo, adresa elektronickej pošty, telefónne
číslo, rozmery a technické údaje stavieb a ich častí.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená ustanoveniami o premlčacích lehotách
v občianskoprávnych a v obchodných vzťahoch.
Poskytovanie a zverejňovanie spracúvaných údajov
Prevádzkovateľ môže poskytovať spracúvané osobné údaje obchodným zástupcom a obchodným partnerom – dodávateľom.
Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
Podmienky spracúvania
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov nad rámec určený Nariadením GDPR špecificky navrhnutými
opatreniami, štandardnou analýzou rizík a posúdením vplyvu operácií spracúvania na ochranu osobných údajov. Žiadne
spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané
osobné údaje sa nezverejňujú.
Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou
osobných údajov je Ing. Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa 52, Pezinok, IČO 50010395.
Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou je prednostne určená e-mailová adresa
knaufinsulation@ochranaosobnychdat.eu.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba je oprávnená:
•
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
•
požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
•
požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
•
požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je
zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
•
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej
osoby nie je právnym základom spracúvania.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť
spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné
uplatniť, pretože prevádzkovateľ nespracúva príslušné údaje automatizovane..
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné,
pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba.

