ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vážení používatelia,
prehlasujeme, že pri spracovaní Vašich osobných údajov v elektronickom nástroji ActiveProcurement
určenom na realizáciu elektronického verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou
dodržiavame Nariadenie Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).
PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom je subjekt uvedený v päte webstránky elektronického nástroja ActiveProcurement.
SPRACOVATEĽ
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
PRÁVNY ZÁKLAD Z ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ
vykonáva
spracúvanie
kontaktných
osobných
údajov
štatutárov/pracovníkov/zamestnancov Hospodárskych subjektov na základe oprávnených záujmov
prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s
požiadavkami Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z..

Kontaktné osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo z verejne dostupných
zdrojov (kontakty uvádzané na webových sídlach hospodárskych subjektov) v súlade s GDPR,
Zákonom č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie
účelu spracúvania.
AKÝ TYP OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVAME?
Údaje, ktoré spracúvame o dotknutých osobách patria primárne do kategórie bežných osobných
údajov charakteru pracovných kontaktných údajov štatutárov/pracovníkov/zamestnancov
Hospodárskych subjektov.
KOHO ÚDAJE SPRACÚVAME?
Dotknutými osobami, ktorých
údaje
spracúvame
v
úlohe
prevádzkovateľa sú
štatutári/pracovníci/zamestnanci Hospodárskych subjektov, ktoré ako právnické alebo fyzické osoby
(podnikatelia) vystupujú v roli záujemcov/uchádzačov alebo dodávateľov (vrátane subdodávateľov a
pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov) v procese obstarávania zákaziek.
ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje spracúvame na vyššie uvedenom právnom základe za účelom komunikácie v procese
obstarávania zákaziek v súlade s požiadavkami Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z..
AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE OSÔB
V rámci našich spracovateľských činností s osobnými údajmi nevykonávame automatizované
profilovanie fyzických osôb.

KOMU A NA ZÁKLADE ČOHO POSKYTUJEME ALEBO SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy
pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme
vykonaním jednotlivých úkonov vo verejnom obstarávaní, našim účtovným a právnym poradcom,
alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.
DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Cezhraničný prenos osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ,
Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.
AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje
spracúvajú.
DOZORNÝ ORGÁN
Dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: 02 / 3231 3234

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov porušené jej práva chránené
GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na úrad sťažnosť, resp. návrh na
začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
ZMENY ZNENIA VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Toto vyhlásenie vychádza z aktuálne platnej legislatívy v rámci EÚ a SR. Aktuálnosť tohto vyhlásenia o
ochrane osobných údajov budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti
komunikácie s dotknutými osobami.
Vyhlásenie o ochrane údajov bolo naposledy aktualizované dňa 25.5.2018

