INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V RÁMCI AGENDY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Spoločnosť EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09, IČO: 35825600 (ďalej len „EUROVEA“)
v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej
len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou
EUROVEA v rámci agendy akciovej spoločnosti:
AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?
Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej
osobné údaje spoločnosť EUROVEA spracúva v rámci agendy akciovej spoločnosti, ktorú je povinná viesť
predovšetkým o štatutárnom a dozornom orgáne (ďalej len „dotknutá osoba“). Osobné údaje dotknutých
osôb spoločnosť EUROVEA v rámci agendy akciovej spoločnosti spracúva na nasledovné účely:
1) Vedenia agendy štatutárneho a dozorného orgánu:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (akciovej spoločnosti).
Rozsah spracúvaných údajov:
Spoločnosť EUROVEA v rámci uvedeného účelu spracúva bežné osobné údaje spravidla v rozsahu
identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa bydliska a ostatné údaje nevyhnutné na splnenie účelu (vrátane rodného čísla).
Príjemcovia osobných údajov:
Spoločnosť EUROVEA môže osobné údaje, ktoré sú súčasťou agendy akciovej spoločnosti poskytuje
výlučne v prípadoch ak je to nevyhnutné v rámci plnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného
právneho predpisu (dozorné orgány, ústredné orgány a orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v
trestnom konaní a pod.). Spoločnosť EUROVEA môže osobné údaje poskytnúť aj advokátom (ak je to
nevyhnutné na účely poskytnutia právnych služieb a poradenstva advokátom súvisiaceho s riadnym
vybavením žiadosti).
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na vymedzený účel počas existencie spoločnosti
a následne 10 rokov po zániku spoločnosti.
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou
z osobitných právnych predpisov a dotknutá osoba je tieto osobné údaje povinná poskytnúť.
AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Dotknutá osoba má právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať k nim prístup,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov, požiadať o
ich vymazanie, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné, prípadne požiadať
o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste
výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak
sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom
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na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 27
PSČ: 820 07 Slovenská republika;
www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
tel.: +421232313214.
- podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti EUROVEA v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej
osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje
práva, môže tak vykonať:
o elektronicky na adrese: gdpr@eurovea.com
o písomne na adrese: EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke
www.eurovea.sk v časti „OCHRANA ÚDAJOV“
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