
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

 
V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce 

informácie: 

 

 

Prevádzkovateľ:    R&S Computer, s.r.o. 

   Sídlo: 908 80 Sekule, č. 572   

   IČO: 36 281 590 

   E-mail: rscomp@rscomputer.sk 

 

 

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov: 

 

uzavretie Zmluvy s klientom a jej plnenie 

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

     

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby-§ 13 ods.1 

písm. b)  Zákona č. 18/2018 Z.z. 

 

 

Príjemcovia získaných osobných údajov: 

 

- M + J s.r.o., Turbinová 5, 831 04 Bratislava - spoločnosť 

spracúvajúca účtovníctvo 

- NET Service solution, s.r.o., Žerotínova 3056/81A, 787 01    

Šumperk, ČR - spoločnosť prevádzkujúca systém ISP admin 

 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s 

dobou trvania Zmluvy. V prípade vyúčtovania platieb, evidencie a 

vymáhania pohľadávok alebo uplatňovania práva, doba zhromažďovania 



a spracúvania osobných údajov trvá aj po zániku Zmluvy až do úplného 

vyrovnania nárokov zo Zmluvy. 

 

                    

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje aby mohol uzavrieť Zmluvu 

a zabezpečiť jej plnenie. 

V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné 

toto uskutočniť. 

 

 

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom: 

 

- M + J s.r.o., Turbinová 5, 831 04 Bratislava - spoločnosť 

spracúvajúca účtovníctvo 

- NET Service solution, s.r.o., Žerotínova 3056/81A, 787 01    

Šumperk, ČR - spoločnosť prevádzkujúca systém ISP admin 

 

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

 

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ 

majú tieto práva: 

 

• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 

dotknutej osoby, 

• právo na opravu osobných údajov, 

• právo na prenosnosť osobných údajov 

• kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený 

• právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov 

• právo namietať spracúvanie osobných údajov  

 

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich 

spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním 

jej osobných údajov, má dotknutá osoba: 

 

• právo na vymazanie osobných údajov 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

 

 


