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Pravidlá ochrany osobných údajov 
v zmysle Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") 

 

 
Prevádzkovateľ: 
 
SofCom, s.r.o. 
Priemyselná  1 
031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 36 419 877 
DIČ: 2021834716 
IČ DPH: SK2021834716 
 
Spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina 
Oddiel: Sro 
Vložka: 15083/L 
 
 

 Účely spracúvania:   

 uzavretie zmluvy so zákazníkom, 

 spracovanie objednávky zákazníka a riadne dodanie objednaného plnenia zákazníkovi, 

 vystavenie faktúry, 

  spárovanie úhrady s objednávkou 
 
Právny  základ  spracúvania: 

 §13, ods. 1, písmeno b) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby 

 

Spracovávané osobné údaje: 

 

 Obchodné meno 

 Identifikačné číslo organizácie 

 Daňové identifikačné číslo 

 Identifikačné číslo pre daň DPH 

 Meno a priezvisko, titul konateľa alebo podnikateľa 

 Adresa trvalého pobytu/sídla 

 Telefónne a faxové číslo 

 E-mail 

 Číslo bankového účtu 

 Osobné údaje sú spracovávané a archivované spôsobom v zmysle Zákona a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  
 Na zabezpečenie ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ prijal primerané technické a 
organizačné opatrenia. 
 Osobné údaje v listinne podobe sú uchovávané v chránených a uzamykateľných a 
zabezpečených priestoroch, do ktorých majú prístup iba osoby poverené Prevádzkovateľom.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-13
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 Osobné údaje spracovávané v elektronickej podobe sú archivované len na serveroch a 
archívnych médiách Prevádzkovateľa v uzamykateľných a zabezpečených priestoroch 
Prevádzkovateľa . 

 
Kategórie príjemcov: 
 
 Osobné údaje môžu byť poskytnuté subdodávateľom zabezpečujúcim poštový styk a 
obchodným zástupcom Prevádzkovateľa. 
 
Lehota na výmaz - 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu. 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 
 
Práva dotknutej osoby: 

 právo na prístup k osobným údajom 

 právo  na opravu osobných údajov 

 právo na vymazanie osobných údajov 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

  právo na prenosnosť osobných údajov 
 

 Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie vyššie uvedených práv 
písomne prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. na adresu Prevádzkovateľa. Žiadosť musí obsahovať 
náležitosti, ktoré jednoznačne identifikujú žiadateľa.    
 
Dotknutá osoby má možnosť podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov v zmysle 
§ 100 zákona 
 
 
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom  25.5.2018 


