Informovanie o spracovaní osobných údajov
Tento dokument slúži na informovanie o spôsoboch spracovania osobných údajov v spoločnosti Trask solutions a Vašich
právach s tým súvisiacich. Akékoľvek spracovanie osobných údajov vychádza zo súčasných legislatívnych úprav a najmä z normy
GDPR (General Data Protection Regulation).
Aktuálna verzia tohto dokumentu je vždy dostupná na internetových stránkach spoločnosti na www.trasksolutions.sk a na
www.edokument.sk.
Všetky osobné údaje naša spoločnosť spracováva s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a používa zodpovedajúce dostupné
technické prostriedky na ich ochranu. V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok je možné sa obrátiť na zodpovedných
pracovníkov pre oblasť spracovania osobných údajov na e-mailovú adresu info@trasksolutions.sk.

Kto a kedy spracováva Vaše osobné údaje?
Spoločnosť Trask solutions sa skladá z nasledujúcich spoločností:
•

TRASK SOLUTIONS a.s., IČ: 62419641, so sídlom Milevská 2095/5, Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedeným
Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16212

•

TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o., IČ: 36766569, so sídlom Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, vložka 18868/L.

Trask spracováva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a len za predpokladu splnenia aspoň jednej z nasledujúcich
podmienok:
• bol nám k tomu Vami udelený súhlas
• existuje k tomu z našej strany oprávnený záujem
• dochádza k tomu v rámci plnenia zmluvných dojednaní
• dochádza k tomu v rámci plnenia povinností vyplývajúcich pre nás zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých povinností Trasku, či už tieto povinnosti vyplývajú zo
zmluvných dojednaní či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať aj po prípadnom odvolaní Vášho
súhlasu.
Trask zhromažďuje a nesie zodpovednosť za riadne a zákonné spracovanie osobných údajov. Svoje práva v rámci ochrany
osobných údajov (ďalej v dokumente popísané) môžete uplatňovať voči našej spoločnosti.

Aké osobné údaje spracovávame?
Spracovávame predovšetkým osobné údaje, ktoré sú pre nás potrebné pre nadviazanie či udržiavanie obchodných vzťahov.
Konkrétne ide o:
•

•
•

adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. meno,
priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so
subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné
obdobné informácie),
popisné údaje (napr. bankové spojenie),
ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (na základe konkrétneho zmluvného dojednania).

Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov sú spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov
(spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálneho riadenia a i.).
Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) nie sú nami spracovávané a ani nepoužívame osobné údaje pre
automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.
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Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov
Každý subjekt údajov má na základe platných zákonných úprav nasledujúce práva, ktoré môže kedykoľvek uplatniť:
•
•
•
•
•
•
•
•

Právo byť informovaný o spracovaní svojich údajov - ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti Trasku,
o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov, pokiaľ dochádza k ich odovzdávaniu ďalším osobám
Právo na prístup k osobným údajom - na základe žiadosti Vám poskytneme informácie o Vašich osobných údajoch,
ktoré u nás máme
Právo na opravu či doplnenie - ak budete žiadať úpravu týchto údajov, vykonáme ju
Právo na výmaz - údaje o Vás na Vašu žiadosť vymažeme, pokiaľ to nebude v rozpore s inými účelmi, pre ktoré údaje
musíme držať aj naďalej
Právo na obmedzenie spracovania - môžete nám definovať obmedzenia pre spracovanie Vašich údajov, pokiaľ to
nebude v rozpore s inými účelmi spracovania
Právo na prenositeľnosť údajov - Vaše údaje môžeme odovzdať na základe Vášho pokynu inej osobe
Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami,
zahŕňajúc i profilovanie - Trask Vaše údaje aktuálne nijako automaticky nespracováva ani nevykonáva profilovanie
Právo vzniesť námietku - kedykoľvek nebudete s niečím súhlasiť, obráťte sa na nás

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému úradu
(Úrad na ochranu osobných údajov, adresa Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3220, web:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Ako osobné údaje získavame?
•
•
•

Údaje získavame priamo od subjektu údajov (ten, koho sa osobné údaje týkajú, teda Vás) a to v rámci rokovania o
nadviazaní obchodného či zmluvného vzťahu (údaje nám odovzdáte na základe záujmu o naše služby či produkty
alebo za účelom vypracovania zmluvných dokumentov).
Obdobným spôsobom získavame údaje aj v rámci prebiehajúceho obchodného či zmluvného vzťahu (komunikujeme
spolu napr. e-mailom, telefónom či ďalšími kanálmi a odovzdávame si vizitky, zmluvy a iné dokumenty)
Niektoré údaje získavame z verejne dostupných zdrojov (registre, webové stránky, sociálne siete či médiá)

Prečo spracovávame osobné údaje?
Hlavným účelom spracovania Vašich osobných údajov v Trasku je plnenie našich záväzkov voči Vám, t. j. za účelom
dohodnutia obchodného vzťahu a následného plnenia zmluvných dojednaní, typicky ide o naše dodávky produktov a služieb.
Osobné údaje sú pre nás ďalej dôležité aj pre:
•
•
•

nábor nových uchádzačov o zamestnanie
za účelom ochrany práv Trasku, príjemcov alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)
plnenie ďalších zákonných povinností

Špecifickú kategóriu potom tvoria údaje, ktoré spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu. Tie spracovávame vždy
iba za uvedeným účelom, ktorý musí byť neoddeliteľnou súčasťou každého znenia súhlasu.
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Ako dlho osobné údaje spracovávame?
Doba spracovania osobných údajov sa odvíja podľa jeho účelu.
Údaje poskytnuté na základe
súhlasu

Po dobu platnosti súhlasu. T. j. buď je táto doba časovo určená v znení súhlasu
alebo do Vášho odvolania súhlasu pre spracovanie

Údaje poskytnuté v rámci plnenia
zmluvy či za účelom ochrany práv
Trasku

Doba je všeobecne daná príslušnými právnymi predpismi

Údaje poskytnuté v rámci jednania
o zmluvnom a obchodnom vzťahu

3 nasledujúce kalendárne roky po obdržaní osobných údajov

Údaje poskytnuté pri nábore
nových uchádzačov o zamestnanie

Po dobu trvania výberového procesu na dané pracovné miesto

Akým spôsobom osobné údaje chránime?
Spracovanie osobných údajov vykonáva výhradne Trask popr. poverený spracovateľ na základe zmluvy o spracovaní
osobných údajov. Trask má so spracovateľom uzatvorené Zmluvy o spracovaní osobných údajov v oblasti personalistiky a
miezd, účtovníctva a zdravotnej starostlivosti. Zamestnanci a spolupracujúce osoby dostali identifikáciu týchto spracovateľov
v samostatnom dokumente "Súhlas so spracovávaním osobných údajov a informácie o účele spracovania osobných údajov".
Trask je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a povinnosťou využiť osobné údaje v súlade s účelmi, za ktorými nám boli osobné
údaje sprístupnené.
Spracovanie je vykonávané v prevádzkach, pobočkách a sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Trasku, príp.
spracovateľa.
K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v papierovej
forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Trask
opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo
náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému
spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.
Trask vykonáva pravidelné školenia zamestnancov na problematiku GDPR.
Trask je držiteľom certifikácie ISO 27001.

Informovanie o cookies na webových stránkach Trasku
Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých
užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých
počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek
citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia.
Trask nepoužíva Cookies pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov. Ďalšiu
skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky
či niektoré služby alebo cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto
cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Odvolanie súhlasu a uplatnenie práv subjektu údajov
Odvolať Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a uplatniť svoje práva subjektu údajov môžete
kedykoľvek a bezplatne prostredníctvom listu v listinnej podobe s overeným podpisom zaslaným na vyššie uvedenú adresu
Trasku, prípadne
•
•

zaslaním zodpovedajúcej správy do dátovej schránky Trasku (ID schránky "qvj76sk")
osobným doručením na vyššie uvedenú adresu Trasku.

Spôsoby zaslania sú zvolené za účelom preukázania Vašej totožnosti. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia na zamedzenie
prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať
Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na
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spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracovanie
nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Kontaktné údaje pre zaslanie podnetov a sťažností
V prípade akýchkoľvek otázok či podnetov týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej
adrese info@trasksolutions.sk.
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