OSOBNÉ ÚDAJE-PERSONAL DATA

Naša obchodná spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu pri
dodržiavaní zákona č.18/2018 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady/EU/ 2016/679
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov/“GDPR“/.

Ochrana osobných údajov je v popredí našej firemnej kultúry. Na tejto webovej stránke
získate potrebné informácie týkajúce sa získavania, triedenia, spracovávania, a uchovávania
osobných údajov. Sme pripravený zodpovedať vaše prípadné otázky, vybaviť žiadosti
o uplatnení Vašich práv a ďalej sme otvorený prijať Vaše podnety, ktoré s touto vecou
súvisia. Môžete nás kontaktovať na emailovej adrese: info @ axureal.sk

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1.Obchodná spoločnosť AXUREAL s.r.o., so sídlom Streženice 36,020 01 Streženice, IČO:
45 393 010,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka
22656/R., pri rešpektovaní práva na súkromie, len v nevyhnutnom rozsahu získava, triedi,
spracováva a uchováva osobné údaje pri dodržiavaní zákona č.18/2018 a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady/EU/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov/“GDPR“/.
2.Pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi dodržiavame všetky záväzné pravidlá a opatrenia
v bezpečnostnej oblasti. Zostávame v presvedčení, že nebudú nastávať životné situácie ,keby
by ste boli s našim postupom nespokojný. Sme pripravený riešiť všetky kolízne situácie
týkajúce sa spracovávania osobných údajov dohodovacím konaním vrátane mediácie. Pokiaľ
nebudú účinné takéto postupy môžete sa obrátiť v tejto veci na :

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava

3.Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dodržiavame najmä nasledovné princípy:
a/Princíp minimalizácie údajov, v zmysle ktorého naša spoločnosť spracováva len tie
osobné údaje, ktoré súvisia s naplnením účelu ich spracovania a to len v nevyhnutne
potrebnom rozsahu

b/Princíp presnosti, ktorý zahŕňa aktualizovanie či opravu zrejmých nesprávnosti
v osobných údajoch
c/Princíp transparentnosti, z ktorého vyplýva povinnosť spracovávať osobné údaje tak, že sú
Vám poskytnuté informácie o spôsobe ich spracovania, o tom aký iný subjekt bude Vaše
osobné údaje spracovávať
d/Princíp dočasného uloženia osobných údajov iba po nevyhnutnú dobu s prihliadnutím na
konkrétny účel pre ktorý sú osobné údaje spracovávané
e/Princíp informácie o závažnom porušení bezpečnosti či úniku osobných údajov, na
základe ktorého máme povinnosť Vás informovať v prípade takýchto životných situácií
f/Princíp zákonnosti a zodpovednosti, z ktorého vyplýva, že osobné údaje spracovávame
vždy v súlade s právnymi predpismi vrátane platných predpisov EU a pri zachovaní
minimálne jedného právneho dôvodu na spracovanie takýchto údajov
g/Princíp dôvernosti, na základe ktorého Vaše osobné údaje chránime pred neoprávneným
spracovaním, stratou alebo zničením

4/ Medzi hlavné dôvody spracovania osobných údajov patria najmä tieto:
a/Plnenie objednávky, zákazky a zmluvy
b/Súhlas, ktorý nám udelíte pre jeden alebo viac dôvodov
c/ Verejný záujem a oprávnený záujem
d/ Plnenie právnych povinností, ktoré sú našej spoločnosti uložené platnými právnymi
predpismi
e/Nevyhnutná ochrana záujmov nositeľov údajov
f/Objednanie a kúpa vozidla
g/Servisné služby a služby spojené s poskytovaním týchto služieb
h/Používanie softvérových aplikácií, ktoré vyplýva zo zmluvy, ktorú ste v tejto oblasti uza
vreli
ch/Prevádzka, uloženie a činnosť cookies /krátke textové súbory /nevyhnutných pre činnosť
webových stránok
i/ Obchodnomarketingové účely na základe Vami udeleného súhlasu

5/ Medzi Vaše práva a oprávnenia patrí najmä:
a/Právo na opravu
b/Právo prístupu k Vašim osobným údajom

c/Právo na poskytnutie informácie o spracovaní osobných údajov
d/Právo na výmaz osobných údajov zo stanovených dôvodov
e/Právo vzniesť námietku
f/Právo na prenos osobných údajov
g/Právo na zachovanie súkromia v medziach právnych predpisov

6/Výklad niektorých slovných termínov :
- osobný údaj je informácia o konkrétne identifikovateľnej osobe
- citlivý údaj je údaj, ktorý má výnimočnú povahu ako napr. fotografie, videozáznamy,
údaje o zdravotnom stave
- službou sa rozumie akákoľvek činnosť v rámci poskytovania našich služieb, vrátane
ponuky našich produktov ponúkaných aj online a ich podpory
- cookies sú krátke textové súbory, ktoré umožňujú zaznamenať informácie o Vašej
návšteve webu. Pomáhajú uľahčiť, zjednodušiť a urýchliť Vašu opätovnú návštevu webu
- účelom sa rozumie dôvod pre ktorý správca používa Vaše osobné údaje
- správca je osoba, ktorá rozhoduje o určení účelu a o prostriedkoch spracovania osobných
údajov, pričom spracovaním osobných údajov môže poveriť spracovateľa
- spracovateľ je osoba, ktorá bola poverená správcom na spracovanie osobných údajov
- spracovanie je činnosť, ktorú vykonáva správca alebo spracovateľ s osobnými údajmi

7/ Sme presvedčený, že naša komunikácia bude prebiehať korektným spôsobom pri dodržaní
vyššie uvedených princípov, pravidiel, postupov.
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