
INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ: Účt  a da e s.r.o. 

Ko takt é údaje prevádzkovateľa: Starohorská 35, 974 11 Ba ská B stri a, IČO: 45252637, zapísaný 

v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  17245/S 

Kontaktné údaje: uctyadane@uctyadane.sk 

Účel spra úva ia: Ko trola aktivít e ter ý h používateľov vstupujú i h do IT siete prevádzkovateľa 
pri pl e í z luv ý h požiadaviek prevádzkovateľa. 

Právny základ spracúvania: Opráv e ý záuje  prevádzkovateľa podľa čl.  ods.1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľ o  poh e tý hto údajov (všeo e é ariade ie o ochrane osobných údajov). 

Opráv e é záuj y prevádzkovateľa: Zaiste ie ezpeč osti IT prostredia prevádzkovateľa, o hra a 
citlivých informácií, osobných údajov, ochrana majetku a zdrojov prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Microsoft, Poskytovatelia software 

Sprostredkovateľ Stromware s.r.o., so sídlom Matúšová 8 Bratislava 811 04, IČO: 36 244 791 

zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, Vložka číslo:  25716/B,  

Sprostredkovateľ WebHouse, s.r.o., so sídlom Paulínska 20, Trnava 917 01, IČO: 36 743 852 zapísaný 

v  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo:  196952/T 

Sprostredkovateľ Kastner software, s.r.o., so sídlom Tře ízskeho 08, Kostelec nad Hané 798 41, IČO: 
25 591 169 zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Brno, pod z ačkou C 36532 

Doba uchovávania: 1 rok 

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich 

opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťaž osť dozor é u orgá u, ktorým je 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Dotk utá oso a á tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, 

vrátane namietaniu proti profilovaniu. 

V prípade takéhoto a ieta ia, prevádzkovateľ es ie ďalej spra úvať oso é údaje, pokiaľ 
epreukáže 

mailto:uctyadane@uctyadane.sk


 Nev h ut é opráv e é dôvod  a spra úva ie, ktoré prevažujú ad záujmami, právami 

a slobodami dotknutej osoby, alebo 

 Dôvod  a preukazova ie, uplatňova ie ale o o hajova ie árokov. 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na 

we ovo  sídle prevádzkovateľa http://www.uctyadane.sk/. 

 

http://www.uctyadane.sk/

