
podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ / „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa 
netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov 
právnickej osoby.  

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, teda osobou o ktorej sú spra-
cúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

1.	 KTO	JE	PREVÁDZKOVATEĽOM	VAŠICH	OSOBNÝCH	ÚDAJOV?	

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

dewytta, s.r.o, sídlo: Hadovská cesta 5308/6B, 945 01 Komárno, IČO: 51331659, zapísaná v ob-
chodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 45067/N (ďalej len „Prevádzkova-
teľ“). 

2.	 NA	KOHO	SA	V	PRÍPADE	DOTAZOV	MÔŽEM	OBRÁTIŤ?

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. 
V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrá-
tiť  na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom uvedených kontaktných údajov:

Meno a priezvisko: Ing. Blanka Murová
Kontaktné údaje: zodpovednaosoba.gdpr@dewytta.com | +421 904 822 342

3.	 DEFINÍCIE	

„Firma“ je  fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá vystupuje v pozícii klienta Prevádzkova-
teľa (ďalej aj ako „potencionálny zamestnávateľ“). Fyzická osoba- potencionálny zamestnávateľ 
je zároveň dotknutou osobou v zmysle GDPR. Právnická osoba – potencionálny zamestnávateľ 
nie je dotknutou osobou v zmysle GDPR, ale dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá právnickú 
osobu oprávnene zastupuje. 

„Uchádzač	o	prácu“ je fyzická osoba, ktorá je v pozícii klienta – dotknutej osoby voči Prevádzko-
vateľovi a má záujem, aby jej osobné údaje boli poskytnuté vhodným firmám ako potencionál-
nym zamestnávateľom (ďalej aj jako záujemca o zamestnanie). 

„Klient / klienti“ na účely tohoto dokumentu sú firmy a uchádzači o prácu v zmysle predchádzaj-
úcich definícii. 

4.	 V	AKÝCH	SITUÁCIÁCH	BUDE	PREVÁDZKOVATEĽ	VAŠE	ÚDAJE	SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne 
predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, 
osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom 
prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

PODMIENKY	OCHRANY	OSOBNÝCH	ÚDAJOV



Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto 
právnych základov:

ÚČEL	SPRACÚVANIA	OSOBNÝCH	ÚDAJOV PRÁVNY	ZÁKLAD

Plnenie povinností vyplývajúcich z účtov-
ných predpisov, vedenie účtovnej agendy, 
správa účtovných dokladov klientov. 

Evidencia logov a iných údajov na účely 
zaistenia sieťovej bezpečnosti a informač-
nej  bezpečnosti osôb relevantných z hľa-
diska. 

Evidencie osobných údajov, ktoré sú nevy-
hnutné na účely plenia povinností ustano-
vených GDPR, najmä evidencia a vybavo-
vanie práv dotknutých osôb a evidencia 
bezpečnostných incidentov.

Evidenia firiem ako potencionálnych za-
mestnávateľov, ktorá je vedená za účelom 
vyhľadávania a  sprístupňovania  videopro-
filov a iných údajov vhodných uchádzačov 
o prácu s možnosťou prikúpenia dodatoč-
ných služieb na základe objednávky firmy 
ako potencionálneho zamestnávateľa.

Evidencia uchádzačov o prácu ktorí po-
skytli o sebe údaje za účelom ich poskyt-
nutia / poskytovania vhodným firmám ako 
potencionálnym zamestnávateľom počas 
obdobia uvedeného v objednávke. 

Evidencia a vybavovanie reklamácií rekla-
mujúcich klientov. 

Zisťovanie spätnej odozvy od klientov na 
základe poskytnutých služieb v rámci ob-
jednávky / objednávok uzatvorených s Pre-
vádzkovateľom. 

Vedenie evidencie prijatej a odoslanej  ko-
rešpondencie.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákon-
ných povinností

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluv-
ných / prezmluvných vzťahov

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie 
je nevyhnutné na účely oprávnených zá-
ujmov prevádzkovateľa 

oprávnený záujem prevádzkovateľa na zaistení 
bezpečnosti - povinnosť podľa GDPR zaviesť prime-
rané bezpečnostné opatrenia (recitál 49 GDPR)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie 
je nevyhnutné na účely oprávnených zá-
ujmov prevádzkovateľa

oprávnený záujem prevádzkovateľa na evidencii a 
výkone práv dotknutých osôb a priemerané očaká-
vanie dotknutých osôb na uplatnenie týchto práv

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie 
je nevyhnutné na účely oprávnených zá-
ujmov prevádzkovateľa 

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení 
zmlúv (objednávok) s firmami ako potenciálny-
mi zamestnávateľmi  a primerané očakávanie 
oprávnených zástupcov firiem ako potencionál-
nych zamestnávateľov, ktorí sú právnickými oso-
bami na toto plnenie

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - údaje sú nevy-
hnutné na plnenie zmluvy a predzmluvných 
vzťahov

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie 
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy 

v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie 
zákonnej povinnosti vybaviť reklamáciu 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie 
je nevyhnutné na účely oprávnených zá-
ujmov prevádzkovateľa

oprávnený záujem prevádzkovateľa na skvalitňovanie 
služieb prostredníctvom spätnej odozvy od klientov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákon-
ných povinností



Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takej-
to operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či 
nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek 
odvolať. 

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

ÚČEL	SPRACÚVANIA	OSOBNÝCH	ÚDAJOV PRÁVNY	ZÁKLAD

Zabezpečenie funkčnosti, výkonu webovej 
stránky, príp. sledovanie návštevnosti a vy-
tváranie základných štatistík.

Zasielanie marketingových ponúk,  news-
lettra, informácií o novinkách - kampaniach.

Vytváranie komunikačných kanálov pre 
možné dotazy a komunikáciu s dotknutými 
osobami.

Zverejnenie referencie od klientov na 
webovej stránke

Zverejnenie referencie od klientov / neklien-
tov  na sociálnych sieťach 

Evidencia uchádzačov o prácu, ktorí po-
skytli o sebe údaje za účelom ich poskyt-
nutia / poskytovania vhodným firmám ako 
potencionálnym zamestnávateľom počas 
obdobia uvedeného v objednávke.

Čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR oprávnený záu-
jem

oprávnený záujem prevádzkovateľa na na využí-
vanie cookies, ktoré zabezpečujú funkčnosť, vý-
kon, pomáhajú sledovať návštevnosť a základné 
anonymizované štatistiky

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej 
osoby

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy - 
objednávky, alebo predzmluvné vzťahy na 
žiadosť dotknutej osoby (možnosť žiadosti o 
cenovú ponuka)

Čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie 
je nevyhnutné na účely oprávnených zá-
ujmov prevádzkovateľa

oprávnený záujem prevádzkovateľa na komuniká-
cii s dotknutými osobami

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej 
osoby

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej 
osoby 

súhlas je vyjadrený aktívnym a dobrovoľným ko-
naním dotknutej osoby – zverejnením svojej refe-
rencie na sociálnej sieti (fyzická osoba má záujem 
uverejniť určitú referenciu na sociálnych sieťach)

Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR pre osobitnú ka-
tegóriu osobných údajov (napr. údaje týka-
júce sa zdravia) ak ich uchádzač o prácu 
uvedie je potrebný  výslovný súhlas 

súhlas je vyjadrený aktívnym konaním, nakoľko 
poskytnutie uvedej kategórie osobných údajov je 
dobrovoľné (nepovinný údaj) a uchádzač o prácu 
sa ich môže rozhodnúť poskytnúť – a údaje aj aktív-
ne poskytne na tento účel



5.	 AKÉ	OSOBNÉ	ÚDAJE	O	VÁS	SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje, najmä 

• identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, podpis, emailová adresa,   
 telefónne číslo);
 
• údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy a na účely úspešnej fakturácie; 

• ak ste návštevníkom našej webovej stránky logy, IP adresa, iné údaje získavané o Vašej čin-  
 nosti zo sietí; 

• iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu požadované v príslušných formulároch / objed-  
 návkach.  

• zdravotné údaje a iné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov, ak ste nám ich dobro-
 voľne a výslovne poskytli, pričom z našej strany je to nepovinný údaj a uvedené kategórie   
 osobných údajov v zmysle objednávky od Vás ako dotknutých osôb nevyžadujeme.

6.	 PO	AKÚ	DOBU	BUDEME	SPRACÚVAŤ	VAŠE	OSOBNÉ	ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa 
osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, 
ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania 
a likvidácie osobných údajov. 

Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti 
súhlasu, resp. len do jeho odvolania. 

7.	 Z	AKÝCH	ZDROJOV	TIETO	INFORMÁCIE	POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v 
súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce. 

Osobné údaje o Vašich zamestnancoch či zástupcoch sme získali od Vás na vymedzené účely. 
Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ste nám 
poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom. 

8.	 KTO	JE	PRÍJEMCOM	OSOBNÝCH	ÚDAJOV	

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu 
týmto kategóriám príjemcov:  

• našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné obchodné fungovanie a   
 realizáciu zmluvných vzťahov, a to napríklad dodávateľom informačných technológií;

• iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných  
 údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených zá  
 ujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).



9.	 ZÁSADY	POUŽÍVANIA	SÚBOROV	COOKIES

Čo	sú	to	súbory	cookies?

• Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve   
 webových stránok a ukladané do vášho zariadenia. 

• Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových   
 stránkach.  

• Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich   
 uložené dáta.

Aké	súbory	cookies	používame?

Uvedený zoznam súborov cookies sa vzťahuje na webovú stránku www.dewytta.com ku dňu 
09.01.2019.

Prístup k súborom cookies má len Spočnosť a samotný návštevník webstránky. 

Ako	pracovať	so	súbormi	cookies?	

• Kliknutím na tlačidlo „ok“ prjímate súbory cookies, ktoré používame s cieľom skvalitňovania   
 našich služieb pre Vás, najmä na zabezpečenie funkčnosti a výkonu webovej stránky.

Nastavenie	a	kontrola	nad	súbormi	cookies:

• Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.   
 Súbory cookies je možné pomocou nastavenia Vášho prehliadača úplne zakázať alebo   
 povoliť používaní len niektorých súborov cookies.

• Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých   
 cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok. 

• Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo   
 vzniesť námietku na e-mail Spoločnosti zodpovednaosoba.gdpr@dewytta.com. 

10.	 PRENOS	OSOBNÝCH	ÚDAJOV	DO	TRETÍCH	KRAJÍN	

Vaše osobné údaje v súčastnosti neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ. 

V prípade, že by sme v budúcnosti poskytovali Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ, ak by 
sa jednalo o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytu-
jeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, a to 

 (I) štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny, 

 (II) pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky   

EXPIRÁCIAÚČELTYP

Esenciálne, nevyhnutné na 
bežné fungovanie web-
stránky.

Zaznamenanie pixelového rozlíšenia 
zariadenia z ktorého sa webstránka 
prehliada

12 mesiacov 



  použiť u príjemcu sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR, tzn. prenos je 
  nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

 (iii) prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych ná  
  rokov.

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke 
Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-
-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré 
nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

11.	 AKÉ	MÁTE	PRÁVA	PRI	SPRACOVANÍ	VAŠICH	OSOBNÝCH	ÚDAJOV?

• právo	na	prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracú -  
 vame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov. 

• právo	na	opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osob-  
 ných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

• právo	na	výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k   
 niektorej z nasledujúcich situácií:

 (I) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 
  spracúvané;

 (II) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

 (III) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej 
  v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.

•	 právo	na	obmedzenie	spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil 
 spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 (I) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkova- 
  teľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

 (II) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto 
  údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

 (III) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich 
  požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

 (IV) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1    
  GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad   
  Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

•	 právo	na	prenosnosť	údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu         
 alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,  a záro-
 veň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo získať    
 osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,   
 bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaz-
 nivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

•	 právo	na	odvolanie	súhlasu	– ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhla-  



 se, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas,
  kedykoľvek odvolať.

• právo	vzniesť	námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich    
 osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na 
 základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje    
 spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. 

• právo	podať	sťažnosť	– máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, 
 ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 
 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uve-
dené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi 
preukázať svoju totožnosť. 


