OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ ZVEREJNENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Služba vestnikonline.sk zabezpečuje automatizovaný monitoring Obchodného
vestníka SR. V Obchodnom vestníku SR dochádza okrem iného aj k spracovaniu
osobných údajov fyzických osôb (úpadcov, spoločníkov a konateľov právnických
osôb a pod.). Vo vzťahu k týmto údajom uvádzame, že ich spracovanie sa vykonáva
za nasledovných podmienok:
2. Prevádzkovateľom,
teda
osobou
spracovávajúcou
osobné
údaje
a prevádzkujúcou službu vestnikonline.sk, je spoločnosť DevApp s.r.o. so sídlom:
Moyzesova 46, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 44 587 953, zapísaná v OR
SR OS KE I, odd.: Sro, vložka č. 23498/V, email: info@vestnikonline.sk (ďalej ako
„Prevádzkovateľ“).
3. Prevádzkovateľom určenou zodpovednou osobou, ktorá bude riešiť akékoľvek
podanie týkajúce sa ochrany osobných údajov, je advokátska kancelária Steiner &
Associates s.r.o., so sídlom Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 36 864 081, kontakt:
office@steinerassoc.eu.
4. Účelom spracovania osobných údajov je ich spracovanie pre potreby
automatického monitoringu Obchodného vestníka SR, nakoľko dochádza
k spracovaniu výlučne len tých informácií, ktoré sa zverejnia v Obchodnom
vestníku SR.
5. Dôvod (právny základ) pre spracovanie osobných údajov, je oprávnený záujem
prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie automatizovaného monitoringu
Obchodného vestníka SR, zvýšenie transparentnosti v spoločnosti spojenej
s účinkami zverejnení oznámení v Obchodnom vestníku SR a prehľadnejšie
štrukturovanie informácií zverejnených v Obchodnom vestníku SR.
6. Osobné údaje, ktoré spracuvávame, sú výlučne len tie, ktoré sú zverejnené
v Obchodnom vestníku SR (t.j. napr. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia
a pod.).
7. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej osobe (príjemcovi).
Treťou stranou je externá spoločnosť zabezpečujúca ekonomicko - účtovnú
agendu, externá spoločnosť zabezpečujúca technicko – informačné služby,
poskytovateľ cloudových služieb.
8. Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú na nevyhnutný čas v súlade s účelom
ich použitia, najviac však po dobu 5 rokov odo dňa ich výmazu v zdrojovom registri
(Obchodnom vestníku SR).
9. Osobné údaje sa neprenášajú mimo krajín EÚ.
10. Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako i nariadenia EÚ č.
679/2016 (GDPR) má dotknutá osoba nasledovné práva:
o právo na prístup k osobným údajom
o právo na opravu nesprávnych osobných údajov
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o
o
o
o

právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
právo začať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu
osobných údajov SR, emailový kontakt: statny.dozor@pdp.gov.sk;

11. Prevádzkovateľ neuskutočňuje rozhodnutia, ktoré
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

sú

založené

na

12. Portál vestnikonline.sk nezbiera od prihlásených ani neprihlásených osôb žiadne
osobné údaje. Využíva cookies a analytické nástroje ako Google Analytics, avšak
nepoužíva žiadne ich súčasti, ktoré sledujú identitu používateľa.
Košice, dňa 25.05.2018
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