Informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov
(ďalej len „informácie“)
podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Tieto informácie poskytuje spoločnosť FIPA, s.r.o., sídlo: Nám. SNP 841/118, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36770213 (ďalej
len „prevádzkovateľ), pre všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracováva na základe oprávneného záujmu.
Informácie sa týkajú spôsobu a rozsahu spracovávania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv a povinností dotknutých
osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov.
V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 je dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracovávaniu osobných
údajov:
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Názov:
FIPA, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 841/118, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO:
36770213
Kontaktné údaje:
0911 508 737, fipa@fipa.sk, www.fipa.sk
Rozsah spracovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom ich
príslušná dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb nevyhnutné
na dohodnutie a plnenie stanovených účelov.
Účely spracovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje len na stanovené účely: vypracovanie cenovej ponuky, vznik kúpno-predajných
vzťahov a na účely súvisiace s uzavretím a plnením zmluvy o dielo, vrátane predzmluvných vzťahov, v rozsahu a počas doby
nevyhnutnej na naplnenie týchto stanovených účelov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade s platným zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene doplnení niektorých predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ použije len na stanovené účely a to na vypracovanie cenovej ponuky, na
naplnenie kúpno-predajného vzťahu, na naplnenie predmetu zmluvy o dielo a na nevyhnutnú komunikáciu s inými stranami
pre naplnenie týchto stanovených účelov. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb nasledujúcim
príjemcom: poskytovatelia architektonických, projekčných, cenárskych, stavebných, meracích, certifikačných, geodetických
a geologických prác a služieb, poskytovatelia stavebného dozoru, daňové úrady a iné orgány verejnej správy, súd, orgány činné
v trestnom konaní, exekútori, notári, znalci, bankové inštitúcie.
Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu a archivácie
vyplývajúcej zo zákonných nariadení právnych noriem.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom a má právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu.
Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti môže dotknutá osoba podávať Prevádzkovateľovi písomne na adresu
Prevádzkovateľa, e-mailom, osobne aj telefonicky.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ak sa domnieva, že
spracovávanie jej osobných údajov je v rozpore s § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku
13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Povinnosti dotknutej osoby:
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplné osobné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa tak,
aby ten si mohol plniť svoje zmluvné, daňové a iné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z podmienok právnych predpisov
Slovenskej republiky.

