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Všeobecné zásady ochrany osobných údajov  

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a 

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o ochrane osobných údajov“)  

Prevádzkovateľ  

BE-SOFT, a. s.  

Krakovská 23, 040 11 Košice  

IČO: 361 91 337  

Zapísaný v OR OS Košice 1, Oddiel: Sa, Vložka č. 1073/V 

e-mail: besoft@besoft.sk tel.: 055 / 720 16 10 

Spoločnosť BE-SOFT, a. s. je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi.  

Ako prevádzkovateľ postupujeme pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na 

ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.  

Zodpovedná osoba  

Na spracúvanie osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade 

uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: JUDr. Ľubomír Lukič,                                               

e-mail: dpo@lslegal.sk.  

Dôvody spracovania osobných údajov  

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov 

a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby                        

v požadovanom rozsahu.  

Základ pre spracovanie osobných údajov  

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej 

osoby), alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.  

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné 

údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne 

predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (služby).  

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje 

len na základe Vami udeleného súhlasu.  
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Zverejňovanie údajov tretím stranám  

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné 

na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto 

partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.  

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou 

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, 

ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.  

  

Nakladanie s osobnými údajmi  

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. 

Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho                                

a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.  

  

Práva dotknutej osoby  

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené 

účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné právo:  

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby  

Ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto 

údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu 

príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. 

Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej 

osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, 

recitál 63, 64 Nariadenia).  

b) na opravu   

Oprava nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).  

c) vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov  

„Zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri 

odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné 

údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok 

uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.  
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Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných 

údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia,        a to formou dočasného 

presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov 

k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.  

d) namietať proti spracúvaniu osobných údajov  

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie 

proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme 

ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri 

plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné 

práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou 

osobou dieťa).  

e) na prenosnosť osobných údajov  

Právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia 

zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia                         

v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je 

dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako 

prevádzkovateľovi.  

f)  podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov  

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá 

osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa 

domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom 

o ochrane osobných údajov.  

g) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať  

  

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: besoft@besoft.sk alebo 

priamo na adresu prevádzkovateľa.  

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, 

ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.  


