
                                 
Energology s.r.o., Elektrárenská 12428, SK-831 04 Bratislava 3                                                        
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 85053/B

Informácia o ochrane osobných údajov 

Naša spoločnosť dôsledne dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb, a to aj pri
osobných údajoch o zamestnancoch a partnerov, s ktorými spolupracujeme a o našich partneroch,
ktorí  sú  fyzickými  osobami.  V rámci  zosúladenia  ochrany  osobných  údajov  s novým  všeobecným
európskym  nariadením  o ochrane  osobných  údajov  (nariadenie  Európskeho  parlamentu  a  Rady
2016/679 z 27.  apríla  2016, v skratke GDPR) si  dovoľujeme informovať uvedené dotknuté fyzické
osoby, ako s ich údajmi nakladáme, chránime ich a aké majú voči nám práva. 

V súvislosti  so  spoluprácou  s našimi  partnermi  spracúvame  aj  osobné  údaje  o zamestnancoch
a spolupracovníkoch našich partnerov a o našich partneroch, ktorí sú fyzickými osobami. Údaje sú
niekedy  uvedené  priamo  v zmluvách  alebo  iných  dokumentoch,  inokedy získané  v súvislosti  so
spoluprácou  priamo  od  dotknutých  fyzických  osôb  alebo  od  nášho  partnera.  Ide  o  titul,  meno,
priezvisko, funkciu resp. pracovnú pozíciu a kontaktné údaje. 

1. Uvedené  osobné  údaje  spracúva  naša  spoločnosť.  Ohľadom  osobných  údajov  nás  môžete
kontaktovať na info@energology.eu 

2. Uvedené osobné údaje potrebujeme získať, používať a iným potrebným spôsobom spracúvať
za  účelom  riadnej  a efektívnej  spolupráce,  napr.  za  účelom  komunikácie  s príslušnými
pracovníkmi nášho partnera, čo je náš oprávnený záujem. Poskytnutie údajov predpokladajú
podmienky  spolupráce  s našimi  partnermi.  Ak  by  údaje  neboli  poskytnuté,  mohlo  by  to
znemožniť alebo sťažiť dohodnutú spoluprácu. 

3. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo iné podklady, vrátane v nich uvedených osobných
údajov  fyzických  osôb,  evidovať  a uchovávať  na  účely  daňovej,  účtovnej,  odpadovej  alebo
podobnej evidencie alebo ich inak spracúvať na účely daňových, účtovných, odpadových alebo
podobných predpisov, je zodpovedajúce uchovávanie a súvisiace spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie našej príslušnej zákonnej povinnosti. 

4. Uvedené  osobné  údaje  sprístupňujeme  iným  osobám  iba  v  rámci  obvyklého  predkladania
zmlúv, podkladov a informácií daňovým, právnym a podobným poradcom a daňovým úradom
a iným  príslušným  orgánom  na  základe  povinností  podľa  osobitných  právnych  predpisov.
Niektoré  dokumenty  a  údaje  v elektronickej  forme pre  nás  spracováva  a  uchováva  DANSA
account consulting s.r.o., Račianská 113, 831 02 Bratislava.

5. Uvedené osobné údaje uchovávame do uplynutia 4 rokov od ukončenia príslušnej spolupráce.
Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných, alebo podobných
predpisov, budú uchovávané na dobu určenú týmito predpismi, ak táto bude dlhšia.  

6. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo na prístup k  osobným
údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe a právo podať
sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
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