
 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa 
podľa čl. 12, 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v 

súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 

 

 Samsung Display Slovakia, s.r.o. 
 Voderady 401  

 Voderady 919 42 

 IČO: 36 758 205 

 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o obchodných partneroch alebo zamestnancoch obchodných 

partnerov na nasledovné účely: 

 Obchodní partneri - fyzické osoby – Uzavretie a/alebo realizácia zmluvného vzťahu s 

dotknutou osobou vrátane predzmluvných vzťahov. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Predmetom spracúvania je prevažne 

bežná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, 

telefónne číslo). Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, 

ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť údaje. 

Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neuzavretie a/alebo nerealizovanie 

zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa. Doba uchovávania týchto údajov je 10 rokov 

od ukončenia zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov 

v rámci tohto účelu sprostredkovateľa - spoločnosť Samsung SDS Europe Limited. 

 Obchodní partneri - zamestnanci obchodných partnerov – Uzavretie a/alebo realizácia 

zmluvného vzťahu so zamestnávateľom dotknutej osoby vrátane predzmluvných vzťahov. 

Spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Predmetom spracúvania je prevažne 

bežná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, 

pracovná pozícia, zamestnávateľ). Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. 

Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neuzavretie a/alebo nerealizovanie 

zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa. Doba uchovávania týchto údajov je 10 rokov 

od ukončenia zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov 

v rámci tohto účelu sprostredkovateľa - spoločnosť Samsung SDS Europe Limited. 

 Účtovné doklady – spracovanie účtovných dokladov. Spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov 

je zákonnou požiadavkou. Predmetom spracúvania je prevažne bežná kategória osobných 

údajov (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia, 

zamestnávateľ a iné osobné údaje, ktoré sa môžu vyskytnúť v účtovných záznamoch). 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Možným následkom neposkytnutia 

osobných údajov je porušenie zákonných povinností zo strany Prevádzkovateľa a s tým 

súvisiace následky. Doba uchovávania týchto údajov podlieha zákonným lehotám. 

Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov v rámci tohto účelu sprostredkovateľa 

- spoločnosť Samsung SDS Europe Limited. 

 Správa Registratúry – spracovanie osobných údajov v rámci registratúrnych záznamov. 
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 



 

Prevádzkovateľa. Predmetom spracúvania je prevažne bežná kategória osobných údajov 
(napr. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia, zamestnávateľ a 
iné osobné údaje, ktoré sa môžu vyskytnúť v registratúrnych záznamoch). Osobné údaje, 
ktoré sú predmetom registratúrnych záznamov získava pôvodne Prevádzkovateľ na rôzne 
účely. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou 
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba 
povinná poskytnúť osobné údaje, možné následky neposkytnutia takýchto údajov, ako aj 
doba uchovávania sú preto popísané v odpovedajúcich informáciách o spracúvaní osobných 
údajov. 

 

Prevádzkovateľ taktiež poskytuje údaje v primeranom rozsahu ďalším príjemcom - poskytovateľom 

právnych, audítorských a poradenských služieb. 

 

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva: 

a) právo na prístup k svojim osobným údajom, 

b) právo na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

c) právo na vymazanie svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení), 

d) právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v 

Nariadení), 

e) právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v 

Nariadení), 

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení), 

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané 

na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak si dotknutá osoba praje vzniesť takúto 

námietku, môže tak urobiť prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej nižšie.  

V prípade ak Prevádzkovateľ zistí, že jeho oprávnený záujem preváži nad právami a slobodami 

dotknutej osoby, môže v spracúvaní jej osobných údajov pokračovať. Ak bude námietka dotknutej 

osoby uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebude naďalej jej osobné údaje za daným 

účelom spracúvať. 

 

Vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 21 Nariadenia.  

Dotknuté osoby môžu smerovať svoje pripomienky a žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných 

údajov na email p.lehocky@samsung.com, mobil 0914 324 892 alebo poštou na adresu 

Prevádzkovateľa. 
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