Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov
pre webovú stránku www.kalkulackaonline.sk
V zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „GDPR“) v spojení so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe
pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú prostredníctvom webovej stránky
www.kalkulackaonline.sk nasledovné informácie:
1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
▪ positive software s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 46
751 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 82574/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
▪ kontaktné údaje: info@positive.sk +421 902 600 700
Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa
ani zodpovednú osobu v zmysle GDPR.
2. Účel, právny
uchovávania:

základ,

rozsah

spracúvaných

osobných

údajov

a doba

▪ KONTAKTNÝ FORMULÁR
o Účel spracúvania: kontaktovanie prevádzkovateľa a zabezpečenie
komunikácie v súvislosti so službou Kalkulackaonline.sk, v súvislosti
s vytvorením jej demoverzie alebo v súvislosti s akýmikoľvek
súvisiacimi podnetmi alebo žiadosťami o poskytnutie informácii
dotknutej osobe
o Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, email, prípadne údaje obsiahnuté v doručovanej správe, pokiaľ je ich
spracúvanie nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby
o Právny základ: Osobné údaje získavané prostredníctvom kontaktného
formulára prevádzkovateľa sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa;
prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov na tomto
právnom základe preskúmal, či nad jeho záujmom na spracúvaní
osobných údajov neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby; za týmto účelom zároveň uskutočnil test
proporcionality
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných
údajov dotknutej osoby získaných prostredníctvom kontaktného

formulára je zaistenie efektívneho spôsobu vzájomnej komunikácie
medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Predmetom takejto
vzájomnej komunikácie je dosiahnutie účelu vymedzeného v tomto
bode Podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov.
o Doba uchovávania: 1 rok odo dňa odoslania správy prostredníctvom
kontaktného formulára
▪ VYTVORENIE DEMOVERZIE KALKULACKAONLINE.SK
o Účel spracúvania: vytvorenie skúšobnej
Kalkulackaonline.sk prevádzkovateľom

verzie

(demoverzie)

o Rozsah spracúvaných osobných údajov: názov obchodnej spoločnosti /
meno, telefón, e-mail
o Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je súhlas so
spracúvaním osobných údajov
o Doba uchovávania: osobné údaje potrebné na vytvorenie
používateľského demo účtu budú spracúvané po dobu trvania
používateľského demo účtu alebo do odvolania súhlasu so
spracúvaním osobných údajov podľa toho, ktorá z týchto skutočností
nastane skôr
3. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov:
▪

Positive s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 35 919 540,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 34789/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann, konateľ

▪

Positive Media s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 45
921 784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 68689/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann,
konateľ

▪

Positive Services s.r.o, so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 45
573 328, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 65268/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann,
konateľ

▪

Financial Report s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO:
50 699 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 116964/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann,
konateľ
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Vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov v rámci svojej činnosti zabezpečujú
alebo môžu zabezpečovať technickú, personálnu alebo organizačnú podporu
prevádzky Kalkulackaonline.sk.
4. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani
medzinárodnej organizácii.
5. Poskytnutie osobných údajov na účely vymedzené v bode 2 týchto Podmienok
spracúvania a ochrany osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou
podmienkou. Neposkytnutie osobných údajov nemá pre dotknutú osobu žiadne
negatívne následky. V prípade neposkytnutia osobných údajov môže byť
obmedzená alebo úplne zmarená možnosť kontaktovania prevádzkovateľa
prostredníctvom kontaktného formulára a/alebo možnosť získania demoverzie
KalkulačkaOnline.sk.

6. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov
nasledovné práva, ktorých uplatnenie môže realizovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo adresu sídla jeho spoločnosti, ktoré sú
uvedené v bode 1 týchto Podmienok spracúvania osobných údajov a to za
podmienok vymedzených v GDPR
o Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
o Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným
údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené v GDPR
o Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo
dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR.
o Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR obmedzil spracúvanie
osobných údajov
o Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek
namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené
základe uvedenom v GDPR. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať
proti priamemu marketingu.
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o Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia v
GDPR stanovených podmienok
7. Prevádzkovateľ zároveň informuje dotknutú osobu, že s osobnými údajmi
získanými prostredníctvom webovej stránky www.kalkulackaonline.sk
nedochádza k výkonu automatizovaného rozhodovania ani profilovania.
8. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak bude mať v úmysle ďalej
spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne
dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom
účele a ďalšie relevantné informácie.
V Bratislave dňa 25.05.2018
positive software, s.r.o.
Ing. Filip Schochmann, konateľ
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