
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU VO VECIACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
(poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby) 
 
 
PAULOS - DLS s.r.o.  
sídlo: Zelená ul. 1193/48, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 43 852 742 
ako prevádzkovateľ  
 
poskytuje týmto dotknutej osobe pred spracúvaním jej osobných údajov 
 
a) vyššie uvedené identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa; 
b) informáciu, že zodpovedná osoba nie je určená;   
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: výkon podnikateľskej 

činnosti prevádzkovateľa a súvisiace činnosti prevádzkovateľa, účtovné a daňové účely, 
archivácia a štatistika, a súvisiaca komunikácia medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou;  

d) právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je skutočnosť, že spracúvanie osobných 
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na 
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; 

e) informáciu o tom, že dôvodom spracúvania osobných údajov nie je skutočnosť, že 
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa 
alebo tretej strany; 

f) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje; kategória príjemcov: orgány 
verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, sprostredkovatelia a iné osoby, ktoré na 
základe poverenia prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje (bez ohľadu na to, či sú treťou 
stranou); 

g) informáciu o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii;  

h) informáciu o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách 
jej určenia; kritérium určenia doby uchovávania: na čas trvania zmluvy, ktorej zmluvnou 
stranou je dotknutá osoba, alebo na čas potrebný na vykonanie opatrenia pred uzatvorením 
zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; osobné údaje sa však môžu uchovávať aj dlhšie, 
ak sa majú ďalej spracúvať v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov alebo ak sa 
majú ďalej spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického 
výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných predpisov a ak sú dodržané 
primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa osobitných predpisov o ochrane 
osobných údajov;  

i) informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 
dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov 
alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie 
osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov v rozsahu a spôsobom 
podľa osobitných predpisov; 

j) informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak je právnym základom spracúvania 
súhlas dotknutej osoby; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; 

k) informáciu o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; 
l) informáciu o tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou 

požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že dotknutá 
osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, pričom však následkom neposkytnutia 
osobných údajov je právna a faktická nemožnosť uzavrieť s dotknutou osobou zmluvu alebo 
vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; 

m) informáciu o neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 
 
 
 
 
 



 
 
Osobitné poučenia a výslovné upozornenie: 
 
 
PAULOS - DLS s.r.o.  
sídlo: Zelená ul. 1193/48, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 43 852 742 
ako prevádzkovateľ  
 
poskytuje týmto dotknutej osobe tieto osobitné poučenia a výslovné upozornenie:   
 
1. Dotknutá osoba má podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany osobných údajov 

a v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany osobných 
údajov 

 
a) právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú; ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať 
prístup k týmto osobným údajom a informácie určené v osobitných predpisoch vo veciach 
ochrany osobných údajov; 

 
b) právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa 

osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii; 
 
c) právo na to, 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; 

 
d) právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú; ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný 
prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na 
dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných 
prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo 
prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy; 

 
e) právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov;  
 
f) právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto 
osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

 
2. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje dotknutú osobu, že má podľa osobitných predpisov 

vo veciach ochrany osobných údajov a v rozsahu a spôsobom podľa osobitných 
predpisov vo veciach ochrany osobných údajov 

 
a) právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej 

situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov  vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; 
prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné 
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo 
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku; 

 
b) právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho 

marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; ak 
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, 
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.  

 



3. Domáhať sa uvedených práv možno len v medziach osobitných predpisov vo veciach ochrany 
osobných údajov. 


