
 

 
Obchodné meno: REALITY PS s.r.o. 
 
Sídlo (adresa): Vajanského 30, 080 01 Prešov  
IČO: 44 200 145  
DIČ: 2022629895 
IČ DPH: SK2022629895  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
číslo účtu: SK07 7500 000 0040 0650 1015  
Oprávnený zástupca: Peter Štofanko, funkcia: konateľ spoločnosti 
  
Vec: Oznámenie o spracúvaní osobných údajov  
 
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana 
je úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytli informácie ohľadom 
spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a novom zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že v našej spoločnosti dodržujeme pravidlá, ktoré stanovujú, 
ktorý zamestnanec má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže 
spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo našu spoločnosť.  
 
Prosíme, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.  
1. Prevádzkovateľom s spracovateľom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť.  
2. Spracúvame základné identifikačné údaje, ktoré sú súčasťou zmluvy, ktorú s nami 

uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad, meno a priezvisko, adresa bydliska, a podpis. Ak 
podnikáte ako fyzická osoba podnikateľ aj o IČO a miesto podnikania., kontaktné údaje, 
medzi ktoré patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa. Nezískavame 
žiadne údaje využívaním elektronických metód sledovaním vášho správania na internete, 
či návštevou našej webovej stránky. Osobné údaje, ktoré uvediete v zmluve sú jediné, 
ktoré o Vás máme.  

3. Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, správy zmluvy 
poradenskú činnosť, alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby (Vás) 
evidencia klientov, marketingové účely pre potreby našej firmy. Údaje poskytujeme tretím 
stranám, len na základe zákonných požiadaviek, napr. súdu, orgánom činným v trestnom 
konaní, atď. Neposkytujeme ich tretím stranám, ktoré nemajú na ich poskytnutie právny 
nárok. Na tieto účely je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na 
uzatvorenie zmluvy a jej následné plnenie a správu zmluvy. Vaše osobné údaje 
používame aj pri vedenia účtovníctva a ekonomickej agendy.  

4. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu ktorú ukladá zákon pri archivácii účtovnej 
agendy.  

5. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov sú uvedené najmä v ust. §19 a nasl. 
zákona č. 18/2018 Z.z., a teda napr. právo na informácie ohľadne prevádzkovateľa 
osobných údajov, účelu spracúvania, uvedenia právneho základu spracúvania osobných 
údajov (a teda zákonnosti spracúvania), informácia o dobe uchovávania, právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, 
právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať 
spracúvanie, právo na prenosnosť osobných údajov atď.. Jednotlivé práva môžete 
uplatniť v našej spoločnosti písomnou formou na adrese uvedenej v záhlaví, ale na 
emailovej adrese stofanko@axeco.sk. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami 
uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná 
alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať 
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím 
požadovaných informácií.  



 

V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných 
údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za 
administratívne náklady.  

6. K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zamestnanec. 
V prípade potreby zastupovania spoločnosti advokátskou spoločnosťou, advokát v 
zmysle uzatvorenej zmluvy. Rovnako je tak i v prípade možnej spolupráce so 
spoločnosťou za účelom vedenia účtovníctva či iné. Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci 
sú povinní dodržiavať povinnosť mlčanlivosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.. Výnimkou 
z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom 
verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o 
nasledovné subjekty: Národná banka Slovenska a iné orgány dohľadu, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní apod. V týchto prípadoch je naša spoločnosť povinná poskytnúť 
osobný údaj.  

 
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na  
nás kedykoľvek obrátiť. 
 


