
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Vážený klient, 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť A.T.A. s.r.o., Mederčská
3443/34, 94501 komárno, Slovenská republika. Kontakt: Attila Jakubek - email:
info@permanentvin.sk, tel.: 0905 164 950

 Naša spoločnosť sa pri  spracovávaní Vašich osobných údajov riadi  pravidlami
v zmysle  platnej  legislatívy  a  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  rady  (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoOOÚ”). 

Používaním  tejto  stránky  nám  klient  dáva  súhlas  so  spracovaním  osobných
údajov:  titul,  meno,  priezvisko,  adresa  bydliska,  identifikačné  číslo,   daňové
identifikačné číslo, emailová adresa, poštové smerové číslo, telefónne číslo, typ
vozidla,  evidenčné a VIN číslo  vozidla (ďalej  len ako ,,osobné údaje“).  Osobné
údaje zadáva klient v kontaktnom alebo v objednávkovom formulári  za účelom
objednávky  tovaru  alebo  služieb,   vystavenia  alebo  zaslania  faktúry  alebo
dodacieho listu za tovar alebo služby a za požiadavky klienta a dodanie tovaru
kuriérskou spoločnosťou podľa požiadaviek klienta.

 Klient ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou A.T.A. s.r.o. za
účelom  realizácie  práv  a  povinností  vyplývajúcich  z tohto  vzťahu  a pre  účely
zaslania informácií spoločnosťou A.T.A. s.r.o. o aktuálnych produktoch a službách
prostredníctvom emailu,  (newsletter)  SMS  správ  alebo  telefonicky.  Zároveň  si
klient musí uvedomiť, že je jeho povinnosťou, aby pri objednávke produktov alebo
aktivácii služieb  uviedol pravdivé a správne osobné údaje a taktiež si je vedomý,
že pri akejkoľvek zmene jeho osobných údajov na to musí upozorniť spoločnosť
A.T.A. s.r.o. 

Spracovávaním osobných údajov klienta môže byť poverená aj tretia osoba, ako
sprostredkovateľ.  Klient  súhlasí  s  tým,  že  jeho  osobné  údaje  môžu  byť
sprístupnené  pre  osoby,  ktoré  patria  do  koncernu  A.T.A.  s.r.o.,  alebo  im  boli
sprístupnené a odovzdané k spracovaniu.

 Pokiaľ  by  sa  klient  domnieval,  že  spoločnosť  A.T.A.  s.r.o.,  alebo  jej
sprostredkovateľ  spracováva  jeho  osobné  údaje  v  rozpore  s ochranou  jeho
súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné
údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania môže spoločnosť A.T.A. s.r.o. ,
alebo  sprostredkovateľa  požiadať  o vysvetlenie  a môže  požadovať,  aby
spoločnosť  A.T.A.  s.r.o.,  alebo sprostredkovateľa  požiadať,  aby  takto  vzniknutý
stav  odstránil.  Ak  klient  požiada  o  informáciu  o  spracovávaní  jeho  osobných
údajov,  spoločnosť  A.T.A.  s.r.o.  je  mu  povinná  takúto  informáciu  poskytnúť.
Spoločnosť A.T.A. s.r.o. má za poskytnutie takýchto údajov podľa predchádzajúcej
vety právo požadovať primeranú odmenu vo výške, ktorá neprevyšuje náklady
nevyhnutné za poskytovanie danej informácie. 
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Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú a to v elektronickej  forme
automatizovaným, alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom. Klient
zároveň potvrdzuje, že uvedené a poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol
riadne poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov, ďalej
tiež  prehlasuje,  že  bol  riadne  poučený  o  tom,  že  súhlas  so  spracovávaním
osobných  údajov  môže  vo  vzťahu  k spoločnosti  A.T.A.  s.r.o.  zrušiť  písomným
oznámením ne jej adresu, alebo emailom na info@permanentvin.sk .
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