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1 Platnosť

Tento  dokument  upravuje  postupy  organizacie,  ich  zamestnancov,  prípadne  daľšiech  osoby  pri
nakládání  s  osobnými  údajmi,  pravidla  pre  získávanie,  zhromažďovánie,  ukladanie,  používanie,
šírenie  a  uchovávanie  osobných  údajov.  Smernica  rovnako  upravuje   niektoré   povinnosti
organizacie, ich zamestnancov, prípadne dalších osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. 
Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov  organizacie. Dokument je záväzný i pre
dalšie osoby, ktoré majú s organizaciou iný právný vzťach (zmluva o dielo, nájomná zmluva) a ktoré
sa zaviazali podľa tohoto dokumentu postupovať.

2 Definície a použité pojmy

2.1 GDPR  (angl. General Data Protection Regulation) 
NARIADENIE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osob v súvislosti so spracováním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

2.2 Spracovánie osobných údajov
Akékoľvek  operacie  alebo  súbor  operacii  s  osobnými  údajmi  alebo  súbory  osobných  údajov,
zhromáždenie,  zaznamenanie,  usporiadanie,  štruktúrovanie,  uloženie,  prizpôsobenie  alebo
pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šířenie alebo akékoľvek
iné sprístupnenie, zoradenie či zkombinovanie, omezenie, vymazanie alebo zničenie.

2.3 Osobný údaj
Osobným  údajom  je  každá  informacia  o  identifikované  nebo  identifikovateľné  fyzickej  osobe
(subjektu údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či
nepriamo identifikovať, najmä  odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor)
alebo na jeden či viac zvláštných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej,
kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
Príklad:meno,adresa,poloha,elektronický  identifikátor,zdravotné  údaje,  príjem,  kultúrny  profil,
fotografie…

2.4 Citlivé osobné údaje
Vypovedajú  o  rasovom  alebo  etnickom  pôvode,  politických  názoroch,  náboženskom  vyznaní  či
filozofickom presvedčení, členstvo v odboroch, zdravotnom stavu alebo o sexuálnem živote alebo
sexuálnej orientacii fyzickej osoby, genetické a biometrické údaje, ktoré su spracovávané za účeľom
jedinečnej identifikacie fyzickej osoby.
Datum vydánia: 21.5. 2018
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2.5 Subjekt údajov
Subjektom údajov je  fyzická osoba, ktorej   sa osobné údaje  týkajú.  Subjektom  údajov  nie je
právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa  k právnickej osobe preto nie sú osobnými údajmi. Osobné
údaje môžu byť iba vo vzťahu k žijúcej fyzickej osobe, kedže všeobecné nariadenie vylučuje svoju
pôsobnosť na údaje o zosnulých osobách.

2.6 Správca
Správcom je subjekt, nerozhoduje akej právnej formy, ktorý určuje účely a prostriedky spracovánia
osobných údajov a za spracovanie primárne zodpovedá. Správca osobné údaje spracováva pre účely
vyplývajúceho  z  jeho  činnosti  (napr.  zákonom  stanovené  povinnosti,  zo  zmluv),  ale  môže  ich
spracovávať  i  pre  vlastné  vlastné účely  napr.  pre  svoje  oprávnené  záujmy,  pokiaľ  tieto záujmy
neprevyšujú zájem na ochrane základných práv a slobody fyzických osôb.

2.7 Spracovateľ
Spracovateľom je subjekt,  ktorého si  správca najímá,  aby pre neho prevádzal  s  osobnými údaji
spracovatelské operacie. Inýma slovy spracovateľ spracováva osobné údaje pre správcu. Od správcu
sa spracovateľ líši  tým, že v rámci činnosti pre správcu môže prevádzať len také spracovateľské
operacie, ktorými ho správca  poverí alebo vyplývajú z činnosti, pre ktorú  bol spracovateľ správcom
poverený. Je nutné poznamenať, že spracovateľ  je spracovateľom len vo vzťahu k osobným údajom
poskytnutým správcom, nie  osobných údajov, ktoré  spracováva  pre účely, ktoré sa ho priamo
dotýkajú (napr. je správcom pri spracovaní osobných údajov vlastných zamestnancov).

2.8 Zamestnanec
Zamestnanec alebo pracovník pracujúci na základe dohody o vykonánej práce, dohody o pracovnej
činnosti.

3 Predstavenie  organizacie  

3.1 Identifikačné  a kontaktné údaje 

Albera Slovensko s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 10A; 915 01  Nové Mesto nad Váhom; Slovenská republika; IČ: 44010834
Zapísané dňa 29.02.2008 v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne spisová značka - 
19860/R
Telefón: +421 948 400 416
Web: www.zahradnedepo.sk

Odpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Jan Havlík – konateľ 
Poverenca  pre  ochranu osobných údajov  firma nemenovala.

3.2 Hardware
Pod správou Albera Morava s. r. o.

3.3 Software
Pod správou Albera Morava s. r. o.

Datum vydánia: 21.5. 2018
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3.4 Cloudové  úložisko
e-shop (oxyshop) společnosti  oXy Online s.r.o. Londýnské námestie 881/ 663900 Brno.

3.5 Archiv
Organizacia  má schválený Spisový a skartačný  poriadok. Archiv je umiestneni  v objektu budovy
Albera Morava s. r. o.. Je poriadne  zabezpečený  a vstup do neho majú  len  poverené  osoby.
Mzdové a účetné  dokumenty archivuje zmluvná  účetní firma. 

3.6 Fyzické zabezpečenie
Vstupy do kancelárie  sú zabezpečené  bezpečnostnými  zámky.

3.7 Bezpečnostné  kamery 
Bezpečnostné  kamery nie sú  inštalované. 

3.8 GPS
Nie sú  využívané.
3.9 Predávanie  osobných údajov  do tretej zeme
Žiadne  osobné  údaje  nie  sú  sprístupnené  ani  predávané  do  tretích  zemí  alebo  mezinárodným
organizacia.

4 Zásady, ktoré organizacie a ich  zamestnanci uznávajú  a dodržujú 

4.1 Osobné údaje sú:
- Spracovávané  korektne, zákonným a transparentným spôsobom, 
- zhromažďované pre konkrétne a legitímne  účely,
- primerané, relevantné a obmedzené než je nevyhnutný  rozsah („minimalizaci a údajov“), 
- aktualizováné, nepresné bezodkladne opravené alebo vymazané („presnosť“),
- uložené len  po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné,
- náležité zabezpečené  pred neoprávneným či protiprávným spracovaním a pred náhodnou

stratou, zničením alebo poškodením („integrita a dôvernosť“).

4.2 Podmienky vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov
Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase je tento súhlas vypracovaný tak, aby:

- mal formu písomného prehlásenia, ktoré je od iných skutečností jasne rozlišiteľné,
- obsahoval právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
- odvolať súhlas bolo rovnako  ľahké  ako ho  poskytnúť. 

4.3 Poskytované informacie
Ak  organizácia  spracováva osobné údaje  poskytne najneskôr v čase získánia osobných údajov
údajov,subjektu tieto informácie:

- názov a sídlo organizacie, IČ, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, 
- účely spracovania a právny základ pre spracovanie,
- prípadných príjemcov alebo kategorie príjemcov osobných údajov;
- doba, po ktorú,budú osobné údaje uložené, alebo nie je ju možné určiť, kritéria použité pre

stanovenie tejto doby; 

Datum vydánia: 21.5. 2018
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- právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektov  údajov, ich opravu
alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovánie, 

- právo  namietať proti spracovániu, 
- právo na prenositeľnosť údajov
- právo  odvolať  kedykoľvek  súhlas,  bez  toho  aby  bola  dotknutá  zákonnosť  spracovánia

založená na súhlase udelená pred jeho odvoláním,
- právo podat sťažnosť u dozorného orgánu.

4.4 Organizacia spracováva osobné údaje
A. Fyzických osôb pri realizácii obchodného prípadu prostrednictvom e-shopu. 

B. Obchodných partnerov  – dodávateľov (obchodné spoločnosti,  fyzické osoby podnikajúce
neziskové organizacie, verejne prospešné organizacie…). Spracovávajú sa osobné údaje o
kontaktných osobách a predstaviteľoch.

C. Zamestnancov organizacie vrátane uchazačov o zamestnanie. 

Podrobný popis je definováný dokumentom:  „Záznamy o činnostiach spracovania“ 

4.5 Právny dôvod - účeľ spracovania
Právné dôvody pre spracovanie osobných údajov v organizacii sú: 

P - spracovanie je nezbytné pre splnenie  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov,
alebo pre prevedenie opatrenia prijatých pred uzavretím zmluvy na žádosť tohoto subjektu
údajov, 
L  - spracovanie osobných údajov vychádza z legislativných požadavkov,
S - subjekt údajov udelil súhlas pre jeden či viac konkrétných účeľov.

5 Analýza rizík

Nižšie  uvedená  tabuľka  analyzuje  možné  bezpečnostné  incidenty  a  ich  dopad  na  bezpečnosť
informacií z hľadiska: Dostupnosti; Dôvernosti; Integrity
 Pravdepodobnosť vzniku rizika je rozdelená do týchto kategorií

Nepravdepodobné      1

Málo pravdepodobné   2

Pravdepodobné           3
5.1 Tabuľka  rizík  a technických a organizačných opatrení
RIZIKO P technické a organizačné opatrenia za účeľom sníženi rizika

krádež/strata počítača/ntb 2 volba silných hesiel 
šifrovanie HDD
uzamykanie kancelárie
preškolenie zamestnancov
zálohovanie elektronických dát 
odoprenie prístupov tomuto zariadeniu 

krádež/ strata  mobilného telefónu 3 volba silných hesiel
preškolenie zamestnancov
odoprenie prístupov tomuto zariadeniu

krádež dát obchodným partnerem 2 volba dodávateľa služieb s umiestnením v EU
písomná  zmluva  so  stanovením  podmienok  ochrany  osobných
údajov

Datum vydánia: 21.5. 2018
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krádež dát prostrednictvom 
nepovoleného pripojenia 

1 volba silných hesiel
zásada čistého stolu
šifrovanie databáz

krádež dát zamestnancov 
organizacie

1 preškolenie zamestnancov
pracovné zmluvy obsahujú podmienky ochrany osobných údajov

odeslanie dát inému príjemcovi 2 preškolenie zamestnancov
šifrovanie odosielaných súborov

spracovanie dát po uplynutej doby 
súhlasu alebo stanovené doby

2 preškolenie zamestnancov
ročná revize spracovávaných dát
mazanie elektronických dát
skartácia tlačených a písaných dokumentov  

zabránenie prístupov k dátom 
pomocou škodlivého sw / zmazanie
dát vydieračským softwérom 
(ransomware)

2 aktualizacia sw,
používanie antivírusových programov
zálohovanie elektronických dát

porucha počítača 2 zálohovanie elektronických dát
Požiar 2 hasiace prístroje rozmiestené v súlade s po

zálohovaniu elektronických dát
záplava, povodeň, 1 zálohovanie elektronických dát
iné rizika  3 ročné revizie spracovávaných dát

6 Technické a organizačné opatrenie v súľade s analýzou rizík

6.1 Personálné opatrenie

6.1.1 Zamestnanci

Pracovné zmluvy, dohody o prevedení práce so zamestnancami, ktorí pracujú s osobnými údajmi
alebo  môžu  mať  k  osobným  údajom  prístup  musí  obsahovať  dojednanie  o  ochrane  osobných
údajov. Preškolenie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov organizuje riaditeľ minimálne
1xročne  nejlepšie  po  prevedenej  aktualizacii  a  revizii  systému  bezpečnosti  osobných  údajov.
V prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca alebo ukončenia práce na dohodu musia
byť týmto zrušené alebo zmenené všetky  prístupové práva, vrátene kľúčov.  

6.1.2 Školenie zamestnancov

Všetci zamestnanci musia byť preškolení o všetkých alebo vybraných technických, organizačných a
procesných  opatreniach  stanovených  za  účeľom  ochrany  osobných  údajov  a  to  pravidelne
minimálne 1xročne a vždy po prijatí nového opatrenia. 
Nový prijatý  zamestnec  musí  absolvovat  preškolenie  o  bezpečnosti  osobných údajov  ešte  pred
začiatkom práce. 

6.2 Prostriedky IT

6.2.1 Prístupy 

Prihlásenie do systému elektronických prostriedkov je chránené heslom alebo otlačkom prsta.
Prístupy do systému obsahujúce osobné údaje sú „logované“.

Datum vydánia: 21.5. 2018
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6.2.2 Používanie SW

Zákaz inštalovať akýkoľvek SW než schválený pre prevoz společnosti.
Používanie len legálných SW produktov.
Pravidelná aktualizácie.
Používanie antivírusových programov

6.2.3 Volba silných hesiel a ich spracovanie

Pri volbe hesla je uživateľ povinný heslo voliť tak aby obsahovalo minimálne 8 znakov, malé, velké
písmena a číslice/znaky.
Prístupové heslá sa menia 1x/rok. 
V prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca alebo ukončenia prác (i dodávateľov) zaistí
riaditeľ zmenu alebo zrušenie hesiel a prístupových práv.   

6.2.4 Šifrovanie

SW databázu využívajú vlastné šifrovanie.  
Všetky dátové úložiská,  ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje a zároveň existuje
„pravdepodobné“ (na  základe analýzy  rizík)  riziko  odcudzenia  sú  zašifrované.  Šifrovacie  hesla  a
dalšie podrobnosti šifrovania uchováva a spravuje riaditeľ v tlačenej alebo písanej forme.

6.2.5 Zálohovanie dát

Zálohovanie vykonáva riaditeľ 1x mesačne na externý HDD.

6.2.6 Pravidla odosielania e-mailov

odosieľanie emailu bez skrytých ostatných príjemcov nieje prípustné, 
súbory (prílohy), ktoré obsahujú osobné údaje musia byť odoslané ako zašifrované,

6.2.7 Pravidla prijímania e-mailov

každý prijatý e-mail, ktorý obsahuje osobné údaje je vyhodnotený a je zaradený alebo zmazaný,
neobsahuje  prijatý e-mail súhlas so spracováním osobných údajov a príjemca považuje za doležité
osobné údaje spracovávať je povinný požiadať o súhlas so spracováním osobných údajov.
Prílohy e-mailu obsahujúce osobné údaje príjemcu ihneď zabezpečí (uloží, vymaže…) 

6.2.8 Prenosné médiá

Používanie prenosných pameťových medií pre prenos osobných údajov nie je prípustné.

6.2.9 Vyradenie elektronických zariadení

Akékoľvek  médium alebo elektronické  zariadenie,  musí  byť  pred  vyraďením zbavené  osobných
údajov   alebo  uvedené  do  stavu,  ktorý  zabraňuje  prístupu  k uloženým osobným  údajom
(formátovanie disku, rozlomenie CD…). 

Datum vydánia: 21.5. 2018
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V prípade,  že  elektronické  zariadenie  má  povolený  prístup  k dátam  organizacie  zaistí  riaditeľ
odobranie prístupových práv takému zariadeniu , zrušenie služby. 

6.2.10 Strata alebo krádež elektronického zariadenia 

Zamestnanec, ktorý stratil alebo mu bolo odcudzené elektronické zariaďenie s možnosťou prístupu
k osobným  údajom  je  povinný  bezodkladne  túto  skutočnosť  nahlásiť  riaditeľovi, ktorý  tomuto
zariadeniu bezodkladne odobere všetky prístupové práva a zruší poskytovanie služieb.  

6.2.11 Tlačiarne

Vytisknutý dokument je pracovník bezprostredne po tisku povinný odobrať a spracovať 
v súľade so zamýšľaným použitím. Dokumenty, ktoré boli vytlačené  ako nepresné, 
omylom, naviac… je povinný pracovník okamžite skartovat.

6.3 Fyzické zabezpečenie 

6.3.1 Zamykanie priestorov

Pre všetkych pracovníkov platí  povinnosť zamykania kancelárii  pri  odchode ako posledný a to i
krátkodobo. 

6.3.2 Zamykanie dokumentov

Skrine na dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje sú odomknuté len pre vloženie alebo vyňatie
dokumentu inak sú  uzamknuté. 

6.3.3 Kľú

6.3.4 e a zabezpečovacie prostriedky

Riaditeľ  eviduje  osoby  s prístupom  ku  kľúčom  a  daľším  zabezpečovacím  prostriedkom  a  ich
držiteľom.  V prípaďe ukončenia pracovného pomeru zamestnanca alebo ukončenia prác na dohodu
požaduje navrátenie požičaných kľúčov a daľších zabezpečovacích prostredkov. 
V prípaďe straty kľúča alebo zabezpečovacích prostriedkov je držiteľ povinný túto stratu riaditeľovi
nahlásiť.
Výmenu vložiek zámku a zmeny nastavenia zabezpečovacích prostriedkov pri strate alebo ukončení
pracovného pomeru zamestnanca, ukončenie prác na dohodu, ukončenie prác dodavateľom riaditeľ
vždy zváži s ohľadom na možné rizika a nariadí /nenariadí ich prevedenie. 

6.3.5 Zásada čistého stolu
Pri  opustení   pracoviska  a  to  i  krátkodobo je  zamestnanec  povinný  zabezpečiť  všetky  tlačené
a/alebo písané dokumenty obsahujúce osobné dáta proti  akémukoľvek zneužitiu. 
Pri  odpustení   alebo zanechaniu bez dozoru elektronického prostriedku, ktorý obsahuje osobné
údaje alebo umožňuje k osobným údajom prístup, a to i krátkodobom, je pracovník povinný uviesť
elektronický prostriedok do stavu, v ktorom ho nemožno bez znalosti prístupových práv ovládať
(odhlásením). 

Datum vydánia: 21.5. 2018

List:
 10 / 14



Albera Slovensko s. r. o.
Príručka ochrany osobných údajov (GDPR)

6.3.6 Požiarná ochrana 

Prebieha v súlade so smernicami požiarnej ochrany. 

6.4 Organizačné opatrenie

6.4.1 Ochrana osobných údajov zamestnancov  organizacie 
Každý  zamestnanec  je  povinný  počínať  si  tak,  aby  neohrozil  ochranu  osobných  údajov
spracovávaných organizacii. Medzi tieto povinnosti patrí:

- zameziť  nahodnému  a  neoprávnenému  prístupu  k  osobným  údajom  zamestnancom  a
všetkým ostatných osobám, ktoré organizacia spracováva,

- pri  zistení porušenia ochrany osobných údajov, neoprávnené použitia osobných údajov,
zneužitia osobných alebo iného neoprávneného jednania súvisiaceho s ochranou osobných
údajov,  bezodkladne  zabrániť  dalšiemu  neoprávnenému  nakládaniu,najmä  zajistiť
zneprístupnenie a ohlásiť túto skutečnosť  riaditeľovi.

6.4.2 Predávanie osobných údajov tretím stranám
Je zakázáné bez súhlasu riaditeľa  akékoľvek osobné údaje, predávať tretím osobám sukromného
práva, teda napríklad společnostiam ponúkajúcim produkty alebo služby.

6.4.3 Žiadosť o poskytnutie osobných údajov od tretích strán
Osobné údaje je možné poskytnúť iba so súhlasom riaditeľa na základe:

- zákonné povinnosti (Polícia, inšpektorát bezpečnosti práce, finančný úrad…) 
- výslovného súhlasu subjektov údajov (napr. zamestnanca pre prípad pôžičky…) 
- Zamestnanec,  ktorý  tieto  údaje  vydá  a/alebo sprístupní  je  povinný  spísať  protokol  kde

uvedie:
- identifikaciu osoby a organizacie, ktorá osobné data požaduje,
- dôvod,
- predávanie osobné údaje,
- dátum,
- podpis prebierajúceho. 

6.4.4 Postup v prípade bezpečnostného incidentu
U  každého  bezpečnostného  incidentu  riaditeľ  vyhodnotí,  či   porušenie  zabezpečenia  vedie  k
náhodnému  alebo  protiprávnému  zničeniu,  strate,  zmene   alebo  neoprávnenému  poskytnutiu
alebo sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov a stanový,
či je nutné pristúpiť k ohlašovaciej  povinnosti.  O týchto skutočnostiach bezodkladne  informuje
riaditeľa.

6.4.5 Ohlašovacia  povinnosť
Pokiaľ  by porušenie  zabezpečenia  malo za následok riziko pre práva a svobody fyzických osôb,
riaditeľ organizacie bez zbytočného odkladu a pokiaľ možno do 72 hodin od okamžiku, kedy  bolo
porušenie  zistené, ohlási toto porušenie  príslušnému dozornému orgánu. Ak je pravdepodobné, že
existuje  vysoké  riziko  týchto  nežiadúcich  účinkov,  potom  toto  porušenie  oznámy  dotknutým
jednotlivcom, akonáhle to bude uskutočniteľné.

Datum vydánia: 21.5. 2018
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6.4.6 Voľba dodavateľov
Pri využívaní produktov a služieb dodávateľom, ktorí možu prísť do kontaktu so spracovávanými
osobnými údajmi sú volení dodávatelia sídliaci výhradne s umiestením v EU.
Zmluva s dodávateľmi, ktorí môžu spracovávať osobné údaje musia mimo iné obsahovať: 
Viz príloha č. 1 dodatek zmluvy s dodávateľmi 
Platí, že je treba čo najviac zabezpečiť, aby osobné údaje spracovávané organizacii neboli použité k
inému než stanovenému účeľu a neboli oznamované ani sprístupnené osobám, ktoré k tomu nie sú
oprávnené. Organizacia je povinná sa dohodnúť  len s takýmto spracovateľom (dodávateľom), ktorý
je schopný zajistiť dostatočnú ochranu práv človeka v suvislosti so spracováním osobných údajov,
tj. je schopný zajistiť dodržanie pravidel pre nakládanie s osobnými údajmi podľa nariadenia.

6.4.7 Použitie osobných údajov pre reklamné a marketinkové účely 

Pred  použitím  osobných  údajov  (fotografie,  audio/video  nahrávka,  meno,  priezvisko,  popis  na
základe  ktorého  môže  byť  osoba  identifikována…)  pre  reklamné  a  marketingové  účely   (FCB,
webové  stránky,  časopis,  letáky…)  musí  byť  zajištený  riádný  súhlas  so  spracováním  osobných
údajov.   

6.4.8 Používánie databáze s osobnými údajmi pre obchodné a marketingové účely 

Je  povoleno používať  len  oficiálné  a  k  tomu účelu  určené  databáze.  Dodávateľ  databáze  musí
deklarovať legálnosť osobných údajov vrátane platného súhlasu. 

6.4.9 Revízie a aktualizácie ochrany osobných údajov
Proces  zabezpečenia  ochrany  osobných  údajov  vrátane  analýzy  rizík  je  neustále  revidován  a
aktualizován v súladu s vývojom legislativy,  bezpečnostných incidentov  a minimálne 1x  ročne je
komplexne prezkúmaný. 

7 PRÍLOHA Č. 1 DODATKU ZMLUVY S DODÁVATEĽMI

Datum vydánia: 21.5. 2018
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Zmluva o spracování osobných údajov musí obsahovať:

Predmet
doba trvania spracovania,
povahu a účeľ  spracovnia,
typ osobných údajov
kategorie subjektov údajov, (deti???)
povinnosti a práva správcu. 
záruky spracovateľa o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany osobných údajov

Dodávateľ se zaväzuje:
a) spracovávať osobné údaje len  na základe doložených pokynov správcu; 
b) osobné  údaje nepredať do tretej zeme alebo mezinárodnej organizacie, pokiaľ mu toto 

spracovanie  neukladá právo EU alebo členského státu, ktoré sa na správcu vztahuje;
c) osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazať k mlčanlivosti v prípade, že sa na ne 

nevzťahuje zákonná povinnost  mlčanlivosti;
d) prijať všetky  relevantné  opatrenia  požadované platnou  legislatívou v oblasti ochrany 

osobných údajov;
e) nezapojiť do spracovania žiadnému  daľšiemu  spracovateľovi  bez predchozieho 

konkrétneho alebo všeobecného písomného povolenia  správcu. V prípaďe  všeobecného 
písemného povolenia  informovat správcu o všetkých zamýšlaných zmenách týkajúcich sa 
prijatia dalších spracovateľov alebo ich nahradenia, a poskytnúť  tak správcovi  príležitosť 
vysloviť  voči týmto zmenám námietky;

f) zohladniť  povahu spracovania a byť správcovi  nápomocný  prostrednictvom vhodných 
technických a organizačných opatrení, pokiaľ  je to možné, pre splnenie správcovských 
povinností reagovať na žiadosti o výkone  práv subjektov údajov;

g) byť správcom nápomocný  pri zaišťovaní súladu s povinnosťami podľa platnej legislativy 
v oblasti ochrany osobných údajov, a to pri zohľadnením charakteru  spracovania a 
informacií, ktorý má spracovateľ k dispozicii;

h) v súlade s rozhodnutím správcu všetky osobné údaje vymazat, alebo ich vrátiť správcovi po 
ukončení poskytovania služieb spojených so spracováním, a vymazat existujúce kopie, 
pokiaľ právo Unie alebo členského štátu nepožaduje  uloženie daných osobných údajov;

i) poskytnúť správcovi všetky  informacie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené 
povinnosti stanovené platnou legislativou v oblasti ochrany osobných údajov, a umožniť 
audity, vrátane  inšpekcie, vykonávané  správcom alebo iným auditorom, ktorého správca  
poveril, a k týmto auditom prispieť. 

8 PRÍLOHA Č.2 VZOR VYJaDRENIA SÚHLASU 
Datum vydánia: 21.5. 2018
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Vyjadrenie súhlasu 
Já dole  podpísaný udeľujem firme  Albera Slovensko s. r. o.;  Ľ. Podjavorinskej 10A; 915 01  Nové 
Mesto nad Váhom; Slovenská republika; IČ: 44010834

súhlas so spracovaním mojich osobných údajov:
- Vypísať  všetky požadované osobné údaje (napr. meno, priezvisko, fotka…)

Spracovaním osobných údajov sa pre tento účeľ rozumie:
Napr. uverejnením na FCB společnosti ….

Beirem na vedomie,  že tento súhlas možem kedykoľvek odvolať.

V ….  Dňa…

meno priezvisko 
podpis

Datum vydánia: 21.5. 2018
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