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Ochrana osobných údajov 

 

 
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). 

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť KIWI s.r.o., so sídlom Puškinova 6, 811 04 

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36776157, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:45909/B („spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb 

a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. 

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov 

vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely 

a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb. 

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy 

vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade 

akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na 

emailovej adrese info@kiwi.sk. 

Dotknutá osoba má bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov právo 

  na prístup k osobným údajom - či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné 

údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek 

dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj

  byť informovaný o spracúvaní - ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným 

údajom a ďalšie informácie a obdŕžať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva

 na opravu – žiadať o opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť 

spracúva

 na vymazanie – žiadať o výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených 

v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú 

potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá 

súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči 

spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich 

vrátenie

 na obmedzenie - spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v 

nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že 

spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje 

nespracúvali až do ich opravy
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  na prenosnosť - získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo 

na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak 

sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov

  na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej 

osoby dotknutá osoba môže hocikedy svoj súhlas odvolať, písomne na adrese KIWI s.r.o.

Puškinova 6 , 811 04 Bratislava,  alebo elektronicky na adrese info@kiwi.sk 

 

 
 Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby 

 

 

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním elektronickej žiadosti na adrese info@kiwi.sk, 

písomne na adrese KIWI s.r.o., Puškinova 6, 811 04 Bratislava. Spoločnosť poskytuje dotknutej osobe 

pri uplatňovaní jej práv súčinnosť. 

 

 
 Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám 

 

 

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá 

osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Spoločnosť dotknutej osobe 

poskytuje informácie v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje 

získali  z iného  zdroja,   v primeranej  lehote  po  získaní  osobných   údajov  v súlade  s Nariadením  

a Zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

 
 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

 

 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov spoločnosť okamžite oznámi porušenie ochrany 

osobných údajov dotknutej osobe písomnou formou. 
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