
 

 

INFORMAČNÁ DOLOŽKA 

(všeobecná na internetovú stránku) 

Podľa čl. 13 ods. 1, 2 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, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), Ú. v. EÚ L 

119 zo 4. 5. 2016 – ďalej len GDPR, informujeme, že: 

1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť BLACHPROFIL 2 SP. Z O. O. so sídlom  

v Krakove (30-527), ul. Nadwiślańska 11/139 s miestom vykonávania obchodnej činnosti v: 

 Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia; 

 Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10. 

2. Správca vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – Wiolettu Kaczmarek, 

ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: inspektor@bp2.pl. 

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania 

osobných údajov a využívania práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. 

3. Vaše údaje sa budú spracúvať na základe: 

 Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov na jeden 

alebo viaceré konkrétne účely; 

 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; 

 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré má správca. 

4. Príjemcami vašich osobných údajov budú výlučne subjekty oprávnené  

na získavanie osobných údajov na základe právnych predpisov a subjekty spolupracujúce so 

spoločnosťou BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O., ktoré na základe príslušných zmlúv spracúvajú údaje v 

mene správcu. 

5. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu cieľov spracúvania, 

ktoré sa uvádzajú v bode 3 a následne po dobu nevyhnutnú na realizáciu archivácie podľa 

zákona o archívoch a registratúrach zo 14. júla 1983 (Ú. v. 1983 č. 38 pol. 173 v znení 

neskorších zmien). 

6. Máte právo na: 

 prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR; 

 opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR; 

 vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR; 

 obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR; 

 vznesenie námietky podľa čl. 21 GDPR; 

 prenos osobných údajov podľa čl. 20 GDPR. 

7. V prípade spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR máte právo 

kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 



 

8. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. predsedovi úradu pre ochranu osobných 

údajov so sídlom vo Varšave (00-193) na ul. Stawki 2, v situácii, kedy máte podozrenie, že 

spracúvanie osobných údajov porušuje právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov. 

9. Uvedenie vašich osobných údajov je povinné v situácii, ak je základom spracúvania osobných 

údajov právny predpis alebo zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami. Uvedenie vašich 

osobných údajov je dobrovoľné v prípade, ak k spracúvaniu osobných údajov dochádza na 

základe súhlasu. 

 


