FMB s.r.o. Partizánska 73, SK-957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Firma FMB s.r.o., IČO: 36343358, so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zapísaní
v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne oddiel Sro, vložka číslo: 15544/R, (ďalej len
„prevádzkovateľ“) osobných údajov Vás ako dotknutú osobu informujeme o nižšie uvedenom
zhromažďovaní a inom spracúvaní osobných údajov a zásad ochrany súkromia.
V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme:






aké údaje o Vás zhromažďujeme a z akého dôvodu,
ako tieto údaje využívame,
komu a v akých prípadoch môžu byť údaje poslané ďalej,
ako dlho údaje spracúvame,
odkiaľ máme prístup k údajom a ako ich aktualizujeme, a aké máte ďalšie práva.

Prečo údaje zhromažďujeme a spracúvame
Údaje zhromažďujeme a ďalej s nimi pracujeme:







aby sme Vás mohli kontaktovať späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste požiadali napr.
emailom;
v prípade identifikácie návštevníkov, pretože máme oprávnený záujem na ochrane majetku
a zdravia;
v prípade usporiadanej akcie, pretože máme oprávnený záujem dokumentovať nami
usporiadané akcie a používať vyhotovené fotografie alebo obrazové a zvukové záznamy pre
našu propagáciu a budovanie firemnej kultúry;
za účelom ochrany našich právnych záujmov alebo
aby sme splnili svoje právne povinnosti.

Poskytnutie údajov na účel odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie
sú našimi požiadavkami, aby sme Vás mohli kontaktovať. Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť
neposkytnutie odpovede na Vami vznesené dotazy.
Poskytnutie údajov pri vstupe alebo vjazde do areálu a priestoru je našou požiadavkou pre
umožnenie Vášho prístupu. Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť neumožnenie Vášho vstupu
alebo vjazdu.
Naša Firma (vonkajší a vnútorný priestor firmy) je za účelom ochrany majetku a zdravia nepretržite
monitorovaná kamerovým systémom so záznamom. Používanie a zabezpečenie kamerového
systému je upravené našimi internými smernicami a je v súlade so slovenskými a europskými
právnymi predpismi.
K propagácii našej firmy a pre budovanie firemnej kultúry usporadúvame akcie pre zamestnancov
a verejnosť, ktoré spravidla dokumentujeme a fotografujeme účastníkov alebo robíme zvukové
a obrazové záznamy (ďalej len „fotografie a záznamy“), na ktorých sú účastníci zachytení. Tieto
fotografie a záznamy používame na našej firemnej stránke www.fritzmeier.sk, a na sociálnych sieťach
ako Facebook. Záznamy môžu byť použité aj na iné propagačné materiály. Tieto fotografie a záznamy
zachytávajú priebeh danej akcie a nemáme v úmysle akokoľvek spracúvať citlivé osobné údaje
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(zvláštna kategória osobných údajov), ktorú môžu byť na fotografiách a záznamoch zachytené.
V propagačných materiáloch ani na web stránke Vás nebudeme označovať na zverejnených
fotografiách ako konkrétnu osobu. Na sociálnych sieťach môže byť také označenie možné, záleží však
na tom, ako máte nastavenú ochranu súkromia Vy ako užívateľ siete.
Pokiaľ budete potrebovať ďalšie informácie, kontaktujte organizátora na mieste, Radi Vám
poskytneme doplňujúce informácie a vysvetlenie.
Pokiaľ si aj tak neprajete zverejniť konkrétnu fotografiu či záznam, na ktorom ste na akcii zachytení,
dajte nám vedieť na emailovej adrese i.michalickova@fritzmeier.com a urobíme potrebné opatrenia.
Rozsah spracúvania osobných údajov
Spracúvame nasledujúce údaje:
u užívateľoch web stránky www.fritzmeier.sk alebo osobné údaje zdieľané prostredníctvom
emailu:
a)
b)
c)
d)

meno a priezvisko,
telefonický kontakt,
emailová adresa,
ďalšie údaje, ktoré s nami zdieľate;

u návštevníkov:
a) meno a priezvisko,
b) ŠPZ vozidla,
c) zachytenie fyzickej podoby a prejavov osobnej povahy prostredníctvom záznamov
kamerového systému;
u účastníkov nami usporiadaných akcií:
a) zachytenie fyzickej podoby a prejavov osobnej povahy,
b) ďalšie údaje, ktoré s nami zdieľate.
Kto má k Vašim osobným údajom prístup
Vaše osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spravovať firma FMB s.r.o. Vaše osobné údaje môžeme
z vyššie uvedených účelov poskytnúť našim spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na našich službách,
subdodávateľom, ktorý robia pre nás nejaké služby. Dbáme na to, že tieto subjekty majú zaistenú
povinnosť mlčanlivosti. Jedná sa napr. o poskytovanie služieb na vrátnici a rampe (vstup do areálu).
Iným subjektom je umožnený prístup iba z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.
Pokiaľ ide o osobné údaje zachytené na fotografii a záznamoch z našej akcie, tieto údaje sú prístupné
k adresátom ďalších propagačných materiálov a užívateľov našej web stránky www.fritzmeier.sk, na
sociálnych sieťach ako je Facebook.
Doba spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracúvať:
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po dobu nevyhnutnú na spracúvanie a kontaktovanie v prípade emailu cez našu web stránku
www.fritzmeier.sk,
po dobu 1 rok v prípade identifikácie návštevníkov,
v prípade kamerového systému je záznam uchovávaný po dobu 7 dní a ďalej v prípade
dokumentácie určitého incidentu po dobu potrebnú pre ochranu právnych záujmov,
v prípade fotografií a záznamov po dobu činnosti našej spoločnosti alebo po dobu nášho
usporiadania podobných akcií;

to platí, pokiaľ právnické predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu (napr. v prípade plnení archivačných
povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon
o archivácii a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty).
Zabezpečenie osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a v súlade so slovenskými a europskými
právnymi predpismi. Pre spracúvanie osobných údajov využívame automatizované ale i manuálne
prostriedky.
Prijali sme technické ale aj organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú k zneužitiu, poškodeniu alebo
zničeniu osobných údajov. Zároveň však platí tá skutočnosť, že prenos dát prostredníctvom internetu
nie je bezpečný a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť takto posielaných dát.
V prípade záznamov kamerového systému máme prijaté interné pravidlá pre správu, poskytovanie,
prezeranie i uchovávanie záznamov.
Vaše práva
Vo vzťahu nami spracúvanými Vašimi osobnými údajmi môžete uplatňovať:
a) právo na prístup k osobným údajom, tj. kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, že
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracúvané, a pokiaľ sú, tak za akým účelom,
v akom rozsahu, komu sú sprístupňované, ako dlho sa budú spracúvať, či máte právo na
opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania či vznesie námietky, odkiaľ sme osobné údaje získali
a či dochádza na základe spracúvania Vašich osobných údajov k automatickému
rozhodovaniu alebo profilovaniu;
b) právo na opravu, tj. kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných
údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné;
c) právo na výmaz („právo byť zabudnutý“), tj. musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (I.)
už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, (II.)
spracúvanie je protiprávne, (III.) vznesiete námietku proti spracúvaniu a neexistujú žiadne
oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo (IV.) nám to ukladá zákonná povinnosť;
d) právo na obmedzenie spracúvania údajov, čo znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek
sporné otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracúvanie
Vašich osobných údajov;
e) právo vzniesť námietku voči spracúvaniu, pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu pre
účely priameho marketingu, nebudeme už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvania;
pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu v ostatných prípadoch spracúvania založenom
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na oprávnenom záujme, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ
nepreukážeme závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmy alebo
práva a slobody Vás ako subjekty údajov, alebo pre určenie, výkonu alebo obhajobu právnych
nárokov;
f) právo na prenosnosť, tj. kedykoľvek môžete požiadať o Vaše osobné údaje
v štruktúrovanom, bežne používanom strojovom čitateľnom formáte, pokiaľ ich spracúvame
na základe súhlasu alebo zmluvy a robíme to automatizovane, ak je to technicky možné,
dáme Vám osobné údaje priamo inému Vami určenému správcovi.
g) právo namietať spracúvanie osobných údajov;
h) právo podať návrh na začatie konania Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných
údajov;
i) právo odvolať súhlas, ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Žiadne Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani do medzinárodných organizácii.
Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete podľa Vášho výberu na hore uvedenej
adrese alebo na emailovej adrese i.michalickova@fritzmeier.com. Pokiaľ niečomu nerozumiete alebo
potrebujete ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na
uvedenej emailovej adrese.
Spracúvanie osobných údajov detí
Naša stránka www.fritzmeier.sk nie je určená pre deti mladšie ako 15 rokov. Zamestnávame len
osoby staršie ako 15 rokov a po skončení povinnej školskej dochádzky. Osobné údaje mladších ako 15
rokov a pred skončením povinnej školskej dochádzky v tejto súvislosti nespracúvame.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.
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