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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia 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 

(„Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), 

ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť IMTEC s.r.o.   

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

Prevádzkovateľ, kontaktné údaje Prevádzkovateľom je spoločnosť IMTEC s.r.o. , so 

sídlom: Kadnárova 19, 83152 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 765 719  DIČ: 

2023574179, IČ DPH: SK2023574179, Firma je zapísaná v Obchodný register Bratislava I, Oddiel: 

Sro, čislo vložky 82931/B.  

 

Zodpovedná osoba, kontaktné údaje Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, Imrich 

Mattoš. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať emailom na adrese: imtec@imtec.sk alebo 

telefonicky  na t.č. +421 905 616 753 alebo písomne na adrese sídla IMTEC s.r.o. s uvedením 

označenia na obálke „Zodpovedná osoba“. 

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov  IMTEC s.r.o. spracúva osobné 

údaje na účely a na základe právnych základov spracúvania, ktoré sú pre jednotlivé 

dotknuté osoby uvedené v časti Osobitné informácie.  Tieto informácie sú prístupné (i) v 

elektronickej podobe na webovej stránke IMTEC s.r.o.  (www.imtec.sk), časť Podpora / v 

sekcii Doklady, ako aj v papierovej podobe na sídle firmy IMTEC s.r.o. , Kadnárova 19, 831 52 

Bratislava.  

Doba uchovávania osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti 

od dôvodu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že IMTEC s.r.o. 

uchováva osobné údaje po nasledujúce doby: → ak IMTEC s.r.o. spracúva osobné údaje z 

dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným 

zákonom; → ak IMTEC s.r.o. spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu 

plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné 

uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so 

zmluvou; → ak IMTEC s.r.o. spracúva osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré 

sleduje IMTEC s.r.o.  alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a 

počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z 

oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom; → ak IMTEC s.r.o.  spracúva 

osobné údaje na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času 

odvolania súhlasu. Po uplynutí uvedených dôb je IMTEC s.r.o.  oprávnený ďalej spracúvať 

osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov.   
 

 

 

 

 

 

Imrich Mattoš         Bratislave 25.05.2018 
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