
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 

 

1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa informačného systému 

Prevádzkovateľom informačného systému „Klienti“ je LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, 

IČO: 35 958 120  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 

1311/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). 

 

2. Účel spracovania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany LYRECO CE, SE  je najmä poskytovanie 

služieb na základe zmlúv uzatvorených s klientom Prevádzkovateľa: 

 zasielanie cenových podmienok a ponúk, katalógov, akciových ponúk a iných 

marketingových aktivít Prevádzkovateľa,  

 evidencia objednávok,  

 kontaktovanie za účelom vybavenia objednávky, vystavenia a/alebo doručenia faktúry, 

 preprava objednaného tovaru na miesto dodania,  

 riešenie reklamácií  

 

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov 

Spoločnosť LYRECO CE, SE spracúva v informačnom systéme Klienti nasledujúce osobné údaje 

dotknutej osoby, ktorou sa rozumie: 

a) zamestnanec klienta (PO/ FO-Podnikateľa), ktorej údaje sú súčasťou kontaktných údajov 

poskytnutých klientom Prevádzkovateľovi v rámci ich vzájomnej obchodnej spolupráce, 

alebo  

b) fyzická osoba, pokiaľ sama vstúpila do zmluvného obchodného vzťahu s 

Prevádzkovateľom.  

 V prípade, že je dotknutou osobou osoba uvedená v písm. a) tohto bodu, spracúva 

Prevádzkovateľ nasledovné údaje: 

- údaje o spoločnosti (klientovi Prevádzkovateľa) 

- meno a priezvisko dotknutej osoby uvedenej ako kontaktnej osoby 

- pracovné zaradenie dotknutej osoby uvedenej ako kontaktnej osoby 

- telefónne číslo klienta (firemné) na dotknutú osobu uvedenú ako kontaktnú osobu 

- e-mailová adresa klienta (firemná) na dotknutú osobu uvedenú ako kontaktnú osobu 

 

 V prípade, že je dotknutou osobou osoba uvedená v písm. b) tohto bodu, spracúva 

Prevádzkovateľ nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko dotknutej osoby 

- adresa bydliska dotknutej osoby 

- telefónny kontakt dotknutej osoby 

- e-mailová adresa dotknutej osoby 

Spracúvané osobné údaja dotknutej osoby získal Prevádzkovateľ (i) od dotknutých osôb priamo alebo 

(ii) mu boli poskytnuté klientom; v súvislosti so zmluvou zakladajúcou obchodnú spoluprácu klienta s 

Prevádzkovateľom. 

 

 



4.   Oprávnené osoby 

Osobné údaje spracúvajú oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré sú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov poučené o svojich právach, povinnostiach a zodpovednostiach ohľadne 

spracúvania osobných údajov.  Oprávnená osoba, je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho povolania. Povinnosť mlčanlivosti môže byť 

porušená iba na základe výzvy štátnych orgánov, správnych orgánov, súdov a/alebo orgánov činných v 

trestnom konaní v zmysle platných právnych predpisov. Povinnosť mlčanlivosti sa týka všetkých osôb, 

ktoré prichádzajú do styku s elektronickou ako aj papierovou dokumentáciou.  

5. Spracúvanie osobných údajov tretími stranami 

Osobné údaje budú poskytované tretím stranám, len v prípade, že sa podieľajú na realizácii 

objednávok/doručovaní tovaru v rámci obchodnej spolupráce klienta s Prevádzkovateľom. 

6. Sprístupňovanie osobných údajov  

Osobné údaje sa sprístupňujú osobám majetkovo a/alebo personálne prepojeným 

s Prevádzkovateľom.  

7. Zoznam sprostredkovateľov 

Osobné údaje sa spracúvajú aj prostredníctvom ovládajúcej osoby Prevádzkovateľa- Lyreco SAS, so 

sídlom rue du 19 Mars 1962, 59770 Marly, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodného 

súdu vo Valenciennes pod číslom 400 423 968 R.C.S. Valenciennes, ako sprostredkovateľa.  

 

8. Zverejnenie osobných údajov 

 

Spoločnosť LYRECO CE, SE osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje. 

 

9. Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby 

 

Osobné údaje sú predmetom cezhraničného prenosu len do tretích krajín, ktoré sú (i) členskými štátmi 

EÚ, (ii) zmluvnými stranami Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo (iii) 

krajinami zabezpečujúcimi primeranú úroveň ochrany. 

 

10.  Poučenie o právach dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má možnosť rozhodnúť o spracúvaní získavaných osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti: 

10.1 vyžadovať od Prevádzkovateľa: 

 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, 

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia výlučne na základe 

automatizovaného procesu spracúvania osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená 

oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie, 



 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú 

predmetom spracúvania, 

 opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 

sú predmetom spracúvania, 

 likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich 

vrátenie, 

 likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

 blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; 

10.2 namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú: 

 spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,  

 využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho 

marketingu v poštovom styku,  

 poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu; 

10.3 namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípade ich spracúvania na účely ochrany práv 

a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa vyslovením oprávnených dôvodov alebo 

predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, 

ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov 

poškodené. Pokiaľ tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby 

je oprávnená, je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba 

namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

V prípade, že vec neznesie odklad je dotknutá osoba oprávnená namietať vyššie uvedené aj 

osobne. 

10.4 namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo 

významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 

spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o 

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, 

pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu 

úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a 

výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti. V prípade, že vec neznesie odklad je dotknutá osoba oprávnená namietať 

vyššie uvedené aj osobne. 

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa tohto bodu:  

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za 

podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba 

doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,  

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa 

domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu 

zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,  

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo 

zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. 

Pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, je dotknutá osoba oprávnená podať 

Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 



Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona 

môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť 

blízka osoba. 


