Politika ochrany osobných údajov
v spoločnosti BASTA REAL, s. r. o.
I.
Úvodné ustanovenia
Spoločnosť BASTA REAL, s. r. o., so sídlom: Sedličná 3011 Trenčianske Stankovce 913 11, IČO:
36 324 477, zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 13322/R (ďalej len
„Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o.“) si kladie za cieľ dôsledne chrániť osobné údaje fyzických osôb,
ktoré spracúva. V záujme dosiahnutia konzistentnej a vysokej úrovne ochrany fyzických osôb pri
spracúvaní ich osobných údajov spoločnosť BASTA REAL, s.r.o postupuje pri poskytovaní svojich
služieb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie
GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám
ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. vydáva tento dokument
popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Spoločnosť BASTA
REAL, s.r.o. transparentne zverejní Privacy Policy na svojej webovej stránke tak, aby k nej mali
dotknuté osoby jednoduchý a permanentný prístup.

V záujme jednoduchšej orientácie v Privacy Policy predkladáme dotknutým osobám nasledovný
štruktúrovaný prehľad tohto dokumentu:
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V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, spoločnosť BASTA
REAL, s.r.o prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie
požiadaviek Nariadenia GDPR a ostatnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť BASTA
REAL, s.r.o považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá
permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k
riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané
s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o.
pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov.

Súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením GDPR a ostatnou legislatívou o ochrane osobných
údajov neustále monitorujeme. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na
tel. čísle: 0903414374, 0905714176
e-mailom: na e-mailovej adrese: recepcia@penzionfesi.sk,basta@basta.sk alebo poštou na adrese
nášho sídla.
III.
Zásady spracúvania
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých
osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:
a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie
príslušného účelu spracúvania;
d) správne a podľa potreby aktualizované;
e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým
je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
f)

spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane
ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením
alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných
opatrení.

Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely
podnikania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič
informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby.
V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie sa spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o
existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie
rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sa spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. zaväzuje uskutočniť
prenos osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v
prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade
existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii
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primeraných záruk, resp. existencii výnimiek pre osobitné situácie sa spoločnosť BASTA REAL, s.r.o.
zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi
porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre
upustenie od oznamovacej povinnosti.

IV.
Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.
a právne základy spracúvania

Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre dosiahnutie nižšie
uvedených účelov:
A) Poskytovanie ubytovacích a iných služieb súvisiacich s predmetmi činností spoločnosti
BASTA REAL, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie ubytovacích a iných služieb súvisiacich
s predmetmi činností. Poskytovanie ubytovacích a iných služieb súvisiacich s predmetmi
činností zahŕňa najmä:
•

overovanie totožnosti klienta

•

komunikáciu s klientmi a inými fyzickými osobami týkajúcu sa poskytovania služieb
alebo zmluvného vzťahu s klientom

•

uchovávanie údajov za účelom evidencie klientov

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti BASTA REAL,
s.r.o. ako prevádzkovateľa, ktorá vyplýva predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
•

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“)

•

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“)

4

Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

B) Bezpečnosť a ochrana informačných systémov spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany informačných
systémov spoločnoti BASTA REAL, s.r.o. vrátane zabezpečenia bezpečnosti spracúvaných dát.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., ktorým
sleduje bezpečnosť a ochranu svojich informačných systémov a bezpečnosť spracúvaných
dát, ako aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä z nasledovných právnych
prepisov:
•

Nariadenie GDPR

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým
nasledovným príjemcom: zamestnanci spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., účtovní a daňoví
poradcovia, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

C) Bezpečnosť priestorov spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je kontrolovaný pohyb osôb priestoroch spoločnosti
BASTA REAL, s.r.o. v rámci ktorého dochádza aj k vydávaniu a evidencii povolení na
opakovaný, ako aj jednorazový vstup osôb do priestorov spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., ktorým
sleduje kontrolovaný pohyb osôb vo svojich priestoroch, bezpečnosť a ochranu svojich
zamestnancov a ochranu svojho majetku.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude
umožnený kontrolovaný vstup do priestorov spoločnosti BASTA REAL, s.r.o..
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým
nasledovným príjemcom: zamestnanci spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., účtovní a daňoví
poradcovia, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

D) Marketingové účely
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Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia a reklama spoločnosti BASTA REAL,
s.r.o. a to najmä:
•

informovanie o činnosti spoločnosti

•

zasielanie newslettrov, noviniek, sviatočných pozdravov

•

marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov

•

zverejňovanie referencií klientov

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby, ako aj oprávnené záujmy
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. ako prevádzkovateľa. Ak je právnym základom spracúvania
slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, udelený súhlas je
dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu predovšetkým
nasledovným príjemcom: zamestnanci spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., účtovní a daňoví
poradcovia, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.
Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť zverejňované na intranete spoločnosti BASTA REAL,
s.r.o. a na nástenkách v priestoroch spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.. Spoločnosť BASTA REAL,
s.r.o. rešpektuje zásadu minimalizácie a dbá na to, aby zverejnenie osobných údajov
dotknutých osôb nenarušilo vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

E) Personalistika a mzdy

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy,
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných
právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho
vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov a ich evidencia, ako aj plnenie zákonných
povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom, ktoré
pozostáva najmä z nasledovných činností: zabezpečovanie vedenia personálnej a mzdovej
agendy zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, výplata miezd a odvodov, evidencia
podkladov o pracovnej spôsobilosti zamestnancov, evidencia a vyhodnocovanie dochádzky
zamestnancov, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo
obdobného vzťahu, vystavovanie identifikačných preukazov zamestnancom, evidencia
vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov, evidencia vzdelávania, evidencia škôd
spôsobených zamestnancami, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, zabezpečovanie
tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr. zabezpečenie
vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých
benefitov, vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných
predpisov, plnenie povinností voči orgánom verejnej moci, ako aj plnenie iných povinností
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom.
Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa zákona č. 311/2001 Z.
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z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a plnenie
zákonných povinností spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. vyplývajúcich z osobitných predpisov,
ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi:
•

Zákonník práce

•

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

•

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

•

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

•

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov,

•

Zákon o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v
prípade ich neposkytnutia spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné
povinnosti vyplývajúce z príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou
súvisí, a nemôže dôjsť k vzniku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom
a zamestnávateľom.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým
nasledovným príjemcom: zamestnanci spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., , účtovní a daňoví
poradcovia, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, Sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, doplnkové dôchodkové sporiteľne,
dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy, ako
aj orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr.
Inšpektorát práce), subjekt zabezpečujúci štatistiku, banky, vzdelávacie agentúry a
školitelia, subjekty zabezpečujúce pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby,
poskytovatelia telekomunikačných služieb.
Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie,
služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké
číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa
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elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je spoločnosť
BASTA REAL, s.r.o. oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s
plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej
osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť
vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

F) Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účelom spracúvania osobných údajov je:
•

vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.
dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania,
alebo inú obdobnú dokumentáciu, a to bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové
konanie, resp. zverejnený inzerát propagujúci voľné pracovné miesta. Prijaté
životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú
dokumentáciu spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. uchováva vo vytvorenej databáze
uchádzačov o zamestnanie po dobu súhlasu udeleného dotknutou osobou a v prípade
potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej
databázy kontaktuje. Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej
osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

•

vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu
pracovnú pozíciu ponúkanú spoločnosťou BASTA REAL, s.r.o.. Dotknutá osoba je povinná
poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je
znemožnená účasť dotknutej osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba
prejavila záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo ku vzniku
pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním
osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie v
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., jej osobné údaje budú zlikvidované.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: zamestnanci
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., účtovní a daňoví poradcovia, subjekty zabezpečujúce správu
a podporu informačných technológií.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

G) Účtovné a daňové účely

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva, ako aj výkon práv a plnenie
daňového subjektu.
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti BASTA REAL,
s.r.o. ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych
predpisov:
•

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o účtovníctve“)
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•

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

•

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov a
iná súvisiaca legislatíva.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich
neposkytnutia spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti
vyplývajúce zo Zákona o účtovníctve a ostatných relevantných právnych predpisov.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým
nasledovným príjemcom: zamestnanci spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., účtovní a daňoví
poradcovia, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

H) Evidencia doručenej a odoslanej pošty

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. ako
prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej
prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť
k plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii.
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: zamestnanci
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných
technológií.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

I)

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.
Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22
Nariadenia GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR.
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich
neposkytnutia spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti
vyplývajúce z Nariadenia GDPR a žiadosť dotknutej osoby vybaviť.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým
nasledovným príjemcom: zamestnanci spoločnosti BASTA REAL, s.r.o., Úrad na ochranu
osobných údajov a iné dozorné orgány, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, súdy a orgány
činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných
technológií.
9

Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

J) Štatistické účely
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie štatistík o určitých osobných údajoch
dotknutých osôb.
Právnym základom spracúvania je článok 89 Nariadenia GDPR. Osobné údaje dotknutej
osoby nie sú poskytované príjemcom.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

V.
Spracúvané osobné údaje
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje
predovšetkým za účelom vykonávania svojich služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných
povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich klientov.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných
údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Zásadu minimalizácie
spracúvania uplatňuje v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.
poskytnuté od dotknutej osoby, ako aj od inej ako dotknutej osoby.
Osobné údaje spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. získava najčastejšie priamo od svojich klientov ako
dotknutých osôb. Osobné údaje o klientoch môže spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. získavať aj z
verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Osobné údaje spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. získava tiež od iných ako dotknutých osôb, z iných
verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci a výpisom z
verejných registrov.
VI.
Doba uchovávania osobných údajov
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá
závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť BASTA REAL, s.r.o.
spracúva osobné údaje:
• po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva
osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
• po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov,
ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
• po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť BASTA REAL, s.r.o., ak je
spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
• po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na
základe súhlasu.
S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť
BASTA REAL, s.r.o. stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov.
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Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe
sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.. Dotknutá osoba môže spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. kedykoľvek
adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.
Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. oprávnená spracúvať
osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad
štatistika.
VII.
Používanie Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú
rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia,
zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo
spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Ukladaniu týchto súborov do Vášho
zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho
prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš
súhlas s používaním cookies na našej stránke.
VIII.
Práva dotknutých osôb
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. považuje za dôležité, aby mala každá dotknutá osoba kontrolu nad
svojimi osobnými údajmi a aby boli osobné údaje spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti
BASTA REAL, s.r.o. umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti
s ochranou osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv,
môže tak urobiť:
•
elektronicky na e-mailovú adresu: basta@basta.sk , recepcia@basta.sk
•
poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného na adresu spoločnosti BASTA REAL, s.r.o.:
Sedličná 3011, 913 11 Trenčianske stankoce
•
telefonicky na telefónnom čísle: 0903414374 , 0905714176

Dotknutá osoba má v súlade s Legislatívou o ochrane osobných údajov právo požadovať od
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má
právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať
proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať
súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o
opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do
jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie
dva mesiace. Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. informuje o každom takomto predĺžení lehoty dotknutú
osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá
osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú
elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby,
bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o
dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok
nápravy.
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Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú
bezplatne.

IX.
Záverečné ustanovenia
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. je oprávnená zmeniť túto Politiku ochrany osobných údajov, a to
najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania.
Spoločnosť BASTA REAL, s.r.o. prípadnou zmenou tejto Politiky ochrany osobných údajov neobmedzí
práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a ostatnej legislatívy o ochrane osobných
údajov. Zmenu tejto Politiky ochrany osobných údajov Vám oznámime zverejnením jej novej verzie
na našej webovej stránke.

V Trenčíne, dňa 11. 9. 2018
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