Spracovanie osobných údajov
Spoločnosť PRIMA PRO, s.r.o., so sídlom Alejová 5, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika, IČO 51 408 121,
DIČ 2120678461, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 43202/V,
zastúpená konateľom spoločnosti Mgr. Petrom Protivňakom, (ďalej len „Správca osobných údajov“ alebo „Spoločnosť“)
je Správcom osobných údajov (ďalej len „Údaje“).
Správca osobných údajov spracováva tie osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré mu sami a z vlastnej vôle poskytnú
Zákazníci/Potenciálni zákazníci (a to najmä, ale nie len meno, priezvisko, bydlisko emailová adresa, telefónne číslo, resp. obchodné
meno, sídlo/miesto podnikania, IČO a DIČ/IČ DPH, emailová adresa, telefónne číslo). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie
Faktúry za poskytnuté služby a pre doručenie či upresnenie Objednávky. Poskytnutie týchto Údajov je dobrovoľné, pri ich
neposkytnutí si Spoločnosť vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku. Odoslaním Objednávky alebo Žiadosti o cenovú ponuku
(cez Formulár na internetovej stránke www.primapro.sk, prostredníctvom emailovej správy na primapro@primapro.sk alebo
primapro.sk@gmail.com, prostredníctvom telefonátu/SMS správy na telefónne číslo +421 911 882 170 alebo prostredníctvom
facebookového profilu Spoločnosti (www.facebook.com/prekladyprimapro alebo facebookového profilu konateľa Spoločnosti
www.facebook.com/petoprotivnak alebo použitím služby Facebook Messenger,

Zákazník udeľuje Spoločnosti Súhlas

so spracovaním týchto údajov. Ak Zákazník poskytuje Spoločnosti Osobné údaje tretích osôb, je jeho povinnosťou informovať
o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov.
Spoločnosť spracováva Osobné údaje Zákazníkov z týchto dôvodov:


možnosť kontaktovať potenciálneho Zákazníka s presnou Cenovou ponukou (na základe jeho predošlej Objednávky),



vystavenie Faktúry za poskytnuté Služby,



doručenie objednanej Služby a Notifikácia o doručení,



možnosť kontaktovať Zákazníka v prípade doplňujúcich otázok k Objednávke,



notifikácia Zákazníka o úhrade, resp. neúhrade platby za poskytnuté služby



uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci, na uplatnenie práv a právnych nárokov spoločnosti,
na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje Zákazníkov sú u Správcu osobných údajov v bezpečí. Aby sa zamedzilo neoprávnenému prístupu a zneužitiu
osobných údajov, zaviedli sa primerané Opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.
Vo vzťahu k Osobným údajom má Zákazník najmä právo kedykoľvek odvolať svoj Súhlas so spracovaním osobných údajov,
právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo
sťažnosť proti spracovávaniu osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie
osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov a za určitých podmienok aj právo
na vymazanie niektorých osobných údajov (tzv. právo byť „zabudnutý“).
V prípade, že sa Zákazník domnieva, že Osobné údaje, ktoré o ňom Spoločnosť spracováva, sú chybné, môže kontaktovať
Spoločnosť prostredníctvom emailu na primapro@primapro.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 882 170.
Zákazník môže žiadať, aby Spoločnosť Údaje o ňom vymazala (vymazanie sa však nedotkne Údajov na Dokumentoch, ktoré
sa musia podľa Zákona uchovávať (napr. Faktúry či Dobropisy).
Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 05. 2018, pričom sú od tohto dátumu
k dispozícii elektronicky na stránke spoločnosti www.primapro.sk .
Spracoval: Mgr. Peter Protivňak, konateľ spoločnosti

