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Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LubTec-SK, s.r.o.

Spoločnosť LubTec-SK, s.r.o. (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ,,Zákon“) nadobudol účinnosť 25.
mája 2018, robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je spoločnosť LubTec-SK, s.r.o. , Hrádza 30/13, 976 57 Michalová,
IČO: 360 57 843, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č. 8097/S
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailom na adrese lubtec@lubtec.sk
K získaniu ďalších informácií ako nás kontaktovať, nájdete na stránke www.lubtec.sk
Kontaktné údaje na oprávnenú osobu: gdpr@lubtec.sk
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu
k dotknutej osobe. Osobné údaje musia byť správne, presné, v prípade potreby aktualizované. Pri zistení
nesprávnych údajov zabezpečí bezodkladné vymazanie a opravenie chybných údajov. Osobné údaje bude
uchovávať len na ten účel a v nevyhnutnom rozsahu, na ktorý boli získané.
V zásade minimalizácie uchovávania osobných údajov, sa po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez
zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Dôvod získavania Vašich údajov
Vaše osobné údaje získavame a ďalej spracúvame na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
na základe Vášho súhlasu, a to výlučne iba za účelom obchodných vzťahov. Ide najmä o účely
- Uzatvorenia a plnenia zmluvy a to najmä na prijatie, alebo odoslanie a zaevidovanie objednávky,
vybavenie objednávky, alebo dodávky a zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie
odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
- Ponuka našich produktov a služieb na základe Vášho dopytu
- Činnosti podniknuté na udržanie obchodných vzťahov
- Kontaktovanie alebo reakcia na otázky prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, telefón)

Právne základy k získavaniu osobných údajov
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (paragraf 6 článok 1 Nariadenia:
paragraf 13 ods. 1 Zákona) Vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov,
ktorými sú:
- Náš oprávnený záujem
- Váš súhlas so spracovaním osobných údajov
- Plnenie našich zákonných povinností
- Plnenie našich zmluvných povinností
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Bezpečnosť, sprístupňovanie Vašich údajov tretím stranám
Na ochranu Vašich údajov sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia, aby sme
zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy
vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje
chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním náhodnou stratou, zmenou, nezákonným preradením,
zneužitím alebo sprístupnením.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Vášho súhlasu. Konkrétne to môžu byť:
- Štatutári, konatelia, spoločníci, oprávnení zamestnanci
- Osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom (účtovníci, audítor, daňový poradcovia, právny poradcovia
a pod.)
- Orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a podľa platnej legislatívy
poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracovávané prevádzkovateľom v rozsahu
- Titul, meno a priezvisko
- Názov Vašej firmy alebo zamestnávateľa
- E-mailová adresa
- Telefónne číslo
- Adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa
- IČO, DIČ a iné údaje podľa platnej legislatívy
- Prípadne iné, iba nevyhnutné údaje na dosiahnutie účelu spracovania, uvedené v uzavretých zmluvách,
prijatých objednávkach, dodacích listoch, alebo s tým súvisiacej písomnej alebo mailovej komunikácie,
ktoré nám boli Vami poskytnuté

Vaše osobné údaje
nešírime, neprenášame do tretej krajiny, nepoužívame na profilovanie.

Uchovávanie Vašich osobných údajov podľa spracovania a účelu:
Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov
Kúpne zmluvy – sa uchovávajú na dobu trvania zmluvy a nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práva na
reklamáciu

Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
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Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie dozornému orgánu na Slovensku, Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ má podozrenie, že s
jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo
porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.
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