
INFORMAČNÁ PRÍLOHA pod ľa GDPR 
  

Spoločnosť AGADOS Slovakia, s.r.o. , sídlo: Dolná 142, 900 01 Modra, IČO: 35 789 557, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 21853/B ako správca Vašich 
osobných údajov informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach z tohto 
spracovania osobných údajov. 

  

1.1. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, potrebné pre riadny výkon činností spoločnosti (ďalej 
len "osobné údaje "). 

1.2. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje v tomto rozsahu: 

1.2.1. meno, priezvisko…………………………………………….. 

1.2.2. obchodná spoločnosť........................................................ 

1.2.3. bydlisko, sídlo………………………………………………… 

1.2.4. dátum narodenia, rodné číslo............................................. 

1.2.5. IČO, DIČ………………………………………………………. 

1.2.6. telefónne číslo………………………………………………… 

1.2.7. e-mailová adresa……………………………………………... 

1.3. Vaše Osobné údaje Spoločnosť spracúva pre tieto účely: 

1.3.1. plnenie povinností zo zmlúv uzatvorených podľa zak. č.513/1991 Zb. 

1.3.2. zasielanie obchodných oznamov, obsahujúcich informácie o ponúkanom tovare a 
poskytovaných službách  

1.4. Vaše Osobné údaje Spoločnosť spracúva na základe týchto právnych základov: 

1.4.1. zmluva 

1.4.2. oprávnené záujmy Spoločnosti 

1.4.3. Váš súhlas, ktorý podpisom tejto listiny ude ľujete na spracovanie Vašich 
osobných údajov za ú čelom zasielania obchodných oznámení  podľa vyššie 
uvedeného odst. 1.3.2. Tento súhlas môžete kedyko ľvek odmietnu ť, a to písomne na 
adresu Spoločnosti alebo elektronickou cestou na email: agados@agados.sk 

1.5. Osobné údaje budú Spoločnosťou poskytnuté týmto tretím osobám: 

1.5.1. externí účtovníci alebo daňoví poradcovia, 

1.5.2. externá advokátska kancelária; 

1.5.3. osobám poskytujúcim Spoločnosti serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo 
ktorí sú jeho obchodní partneri; 

1.6. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EU a EHP. 

1.7. Osobné údaje budú spoločnosťou spracúvané počas trvania Zmluvy, alebo do doby 
nevyhnutnej k plneniu archivačných povinností Spoločnosti podľa platných právnych 



predpisov najdlhšie však 10 rokov od ich ukončenia. Osobné údaje spracované za účelom 
uvedeným v odst. 1.3.2. je možné spracovať iba do doby odmietnutia Vášho súhlasu. 

1.8. V súlade s predpismi pre ochranu osobných údajov máte tieto práva: 

1.8.1. PRÁVO NA PRÍSTUP k Osobným údajom v Spoločnosti, čo znamená, že si môžete 
kedykoľvek požiadať o potvrdenie Spoločnosti, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú 
či nie sú spracúvané, a pokiaľ sú, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú 
sprístupnené, ako dlho budú spracúvané, či má právo na opravu, výmaz, obmedzenie 
spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané a či dochádza na 
základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane 
prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, přičom 
prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môže Spoločnosť požadovať 
primeranú úhradu administratívnych nákladov. 

1.8.2. PRÁVO NA OPRAVU  Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať Spoločnosť 
o opravu či doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. 

1.8.3. PRÁVO NA VÝMAZ  Osobných údajov, čo znamená, že Spoločnosť musí vymazať 
Vaše Osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromáždené 
alebo inak spracúvané, (ii) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre 
spracovanie (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce 
oprávnené dôvody pre spracovanie (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá 
zákonná povinnosť. 

1.8.4. PRÁVO NA OMEDZENIE  spracovania Osobných údajov, čo znamená, že pokiaľ sa 
nevyriešia sporné otázky ohľadne spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne 
pokiaľ (I) popierate presnosť Osobných údajov, (II) zpracovanie je protiprávne, ale 
namiesto vymazania Osobných údajov chcete ich spracovanie iba obmedziť, (iii) 
Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ano (iv) alebo 
pokiaľ Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6. Spoločnosť môže 
mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vaším súhlasom, 
prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby 
právnych nárokov. 

1.8.5. PRÁVO NA PRENOSITELNOSŤ údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše 
Osobné údaje, ktoré ste poskytol Spoločnosti so súhlasom na spracovanie alebo pre 
účely plnenia zmluvy, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte, a ak je to technicky vykonateľné, máte právo, aby Spoločnosť tieto údaje 
dodala inému správcovi.  

1.8.6. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU proti spravovaniu Osobných údajov, čo znamená, že 
môžete v Spoločnosti podať písomnú či elektronickú námietku proti spracovaniu svojich 
Osobných údajov, čím spôsobíte, že Spoločnosť Osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ 
nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi 
záujmami alebo právom a slobodou. 



1.8.7. Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môžete uplatniť v Spoločnosti 
buď písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu jej sídla, či elektronickou formou 
na e-mailovej adrese agados@agados.sk 

1.9. Ďalej máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov v Úrade pre ochranu 
osobných údajov na adrese: www.dataprotection.gov.sk     
     


