Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb
V spoločnostiach patriacich do ENVIEN GROUP dbáme o to, aby sme všetky Vaše osobné údaje spracovávali v súlade
s platnými právnymi predpismi. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás
prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať. Spoločnosti majú stanoveného spoločného
koordinátora, na ktorého sa v oblasti ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek obrátiť, a to emailom na:
osobneudaje@enviengroup.eu.
Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov sú spoločnosti ENVIEN GROUP so sídlom na adrese Trnavská cesta,
920 41 Leopoldov, t.j. Enviral, a.s. (IČO: 36259233), MEROCO, a.s. (IČO: 35775203), Poľnoservis, a.s. (IČO: 35703156),
ENAGRO, a.s. (IČO: 43814808), RT Logistic, a.s. (IČO: 43814662), BPS Hubice, s.r.o. (IČO: 46384014), a/alebo Centrum
výskumu a vývoja, s. r. o. (IČO: 45 977 429) (ďalej len „Spoločnosť“).
Aké osobné údaje spracovávame?
V spoločnostiach patriacich do ENVIEN GROUP spracúvame rôzne typy osobných údajov. Záleží na tom, v akom vzťahu ste
s našou spoločnosťou - či ste náš obchodný partner (napr. kontaktné údaje), náš zamestnanec (napr. číslo bankového účtu),
uchádzač o zamestnanie u nás (napr. údaje o dosiahnutom vzdelaní) alebo návštevník areálu, kde sa nachádza sídlo či
prevádzka našej Spoločnosti (napr. kamerový záznam s Vašou podobizňou). Bližšie informácie o rozsahu spracovávaných
osobných údajov sa dozviete pri nadviazaní vzťahu s našou spoločnosťou.
Za akým účelom a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
Všetky osobné údaje spracúvame preto, aby sme mohli plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy (napr. IS
Obchodní partneri), zo zákona (napr. IS Účtovníctvo) alebo aby sme chránili naše oprávnené záujmy (napr. IS Kamerový
systém). V niektorých prípadoch Vás pred spracovaním osobných údajov požiadame o Váš súhlas, ktorý nemusíte poskytnúť.
Osobné údaje v tom prípade nebudú spracované, t.j. budú zlikvidované. Bližšie informácie o účeloch a právnych základoch
spracovávaných osobných údajov sa dozviete pri nadviazaní vzťahu s našou spoločnosťou.
Našimi oprávnenými záujmami sú napr.: hľadanie vhodnej osoby na obsadenie voľnej pracovnej pozície a overenie
spôsobilosti uchádzačov, ochrana majetku, zdravia a života osôb v prevádzkovanom areáli, zhromažďovanie dôkazov pre
súdny spor, evidencia a správa prijatých a odosielaných zásielok a podobne.
Aké máte práva?
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Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup
k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou
spoločnosťou.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné
údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať
kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše
osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov
dôjde, ak
nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme
spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
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namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad
vašimi dôvodmi.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť
údaje do inej spoločnosti. Ak je to technicky možné, tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli
vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali
ste nám na ich spracúvanie súhlas.
Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe nášho
oprávneného záujmu a Vás k tomu oprávňujú osobné dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, môžete namietať
ich spracúvanie. Nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak Vaše práva a záujmy prevažujú nad našimi
oprávnenými záujmami.
Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov
Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť poštou na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na
osobneudaje@enviengroup.eu. Všetkými žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať
rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
Odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sme získali predovšetkým od Vás, od dotknutej osoby (napr. pri uzatváraní zmlúv). Sú však situácie, kedy
nám Vaše osobné údaje poskytnú Vaši zamestnávatelia (napr. meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene obchodného
partnera v technických záležitostiach). Okrem toho prevádzkovateľ môže získať osobné údaje i z verejne dostupných zdrojov
(verejné registre, evidencie a zoznamy). Bez ohľadu na to, z akého zdroja ich získame, dodržujeme pri ich spracovaní
podmienky stanovené v právnom predpise.
Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Aby sme naplnili zákonné požiadavky a zaistili riadny chod Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie
subjekty. Ide najmä o orgány štátnej správy, súdy, a iné subjekty, ktorým sme povinní poskytovať Vaše osobné údaje, ako aj
naši poskytovatelia IT služieb, advokáti a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s
ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame na nevyhnutne dlhú dobu, ktorá vychádza buď zo zákonnej povinnosti (napr. zmluvy po dobu
10 rokov) alebo je v súlade s registratúrnym plánom Spoločnosti (napr. identifikačné údaje v knihe návštev – po dobu 2 rokov).
V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, v konkrétnom súhlase je určená doba uchovávania údajov
(napr. životopis v databáze životopisov – po dobu 1 roku). Bližšie informácie o dobe uchovávania spracovávaných osobných
údajov sa dozviete pri nadviazaní konkrétneho vzťahu s našou spoločnosťou.
Profilovanie/prenášanie do tretích krajín
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prenos Vašich
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Je poskytovanie Vašich osobných údajov zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy a aké sú následky neposkytnutia osobných údajov?
V drvivej väčšine prípadov je poskytovanie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Máte právo sa v
konkrétnej situácii informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či ste povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných
následkoch neposkytnutia osobných údajov.

