Ochrana údajov je veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli vás, ako dotknutú osobu,
informovať o spracúvaní vašich osobných údajov. Soľnobanska a.s. so sídlom
Jilemnického 1, 080 01 Prešov, IČO: 36451321 je ako prevádzkovateľ zodpovedný
za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba
Nariadenie), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba Zákon). Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v
súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.
Kto zodpovedá za ochranu vašich osobných údajov?
12. Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov
Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525
Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými
právnymi predpismi., ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy
alebo je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje
Soľnobanská a.s. ako prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný
na splnenie účelu ich spracovania. Ide predovšetkým o údaje súvisiace s totožnosťou
dotknutej osoby a kontaktné údaje





Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:
identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, titul, adresa,
telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mailová adresa – teda údaje, podľa ktorých sa dotknutá
osoba dá jednoznačne identifikovať;
kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt,
najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a
prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných
povinností prevádzkovateľa, oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:
• spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
• spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z
pracovnoprávneho vzťahu;
• evidencia a archivovanie;
• riešenie prípadných reklamácií;
• výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a
pod.11. Kto zodpovedá za ochranu vašich osobných údajov?
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je
vám k dispozícii poverená zodpovedná osoba.

Kontaktné údaje
Poverenú zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese:
Soľnobanská a.s.
Jilemnického 1
080 01 Prešov
E-mail: sota@solnobanska.sk
Telefón: +421 915285863

