Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania Vašich osobných údajov.
Pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme zákonným spôsobom, v súlade s platnou
legislatívou, so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
FIRMA: One to Ten, s.r.o.
IČO: 52661008
Adresa: Zámocká 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: One to Ten, s.r.o.
Email: fuzo@rebelia.me
2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom objednávkového a registračného formulára na tejto
webovej stránke, prípadne priamym mailovým dopytom alebo telefonicky.
Rozsah a účel spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:
•
•
•

Meno a email, telefónne číslo – spracúvame kvôli možnosti odpovedať na dopyt zaslaný
pomocou kontaktného formulára, emailu alebo telefonicky
Meno/názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH – spracúvame iba v prípade dohody o
dodaní služby za účelom vystavenia faktúry a prepravy.
Cookies – za účelom zabezpečenia funkčnosti a monitorovania návštevnosti webovej
stránky https://www.rebelia.me/, pre viac informácií si prečítajte sekciu s názvom “2.1
Cookies” nižšie

2.1 COOKIES
Na tejto webovej stránke sa zbierajú súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:
•

meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a
správania návštevníkov na webových stránkach;
• fungovanie webových stránok.
Takéto spracovanie osobných údajov – súborov cookies je možné na základe zákonného dôvodu –
oprávneného záujmu spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov).
Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní
návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je
možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu námietku, zaslaním na
emailovú adresu fuzo@rebelia.me. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne,
najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po
dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak však podáte námietku proti spracovaniu
technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade
zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú používané za účelom monitorovania a merania počtu a správania návštevníkov na
webe sú posudzované ako agregátny celok a sú vo veľmi veľkej miere anonymné. Identifikácia
jednotlivca je možná iba pri vynaložení veľmi veľkého odborného úsilia.
Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané nasledovným spracovateľom:
•

Poskytovateľ služby Google Analytics, patriace spoločnosti Google Inc., sídlom 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na odoslanie kontaktného
formulára a na plnenie dohody o poskytnutí služby.
Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré očakávate.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od
realizácie poslednej časti plnenia podľa dohody o poskytnutí služby, ak nepožaduje iný právny
predpis uchovanie dokumentácie po dobu dlhšiu. Prístupové údaje a heslá uchovávam iba po dobu
aktívnej spolupráce s klientom. Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem
žiadnym iným subjektom.
4. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci ochrany Vašich osobných údajov máte
•
•
•
•
•

právo na informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým
spôsobom a za akým účelom
právo na opravu, zmenu, obmedzenie spracúvania, vymazanie Vašich osobných údajov,
prenos Vašich osobných údajov
právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na poštovú adresu alebo
mailom na fuzo@rebelia.me
právo namietať spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa (štatistické účely, webová stránka). Námietku je možné podať písomne na
našu adresu alebo mailom na fuzo@rebelia.me
právo, v prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne
spracúvané, podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu osobných údajov upravuje od 25. 5. 2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov.
S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a budem zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymi predpismi.
V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte
záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na fuzo@rebelia.me

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:
One to Ten, s.r.o.
so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 52 661 008
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 141395/B
Róbert Kántor - konateľ
II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva bežnú kategóriu osobných údajov dotknutých fyzických osôb za účelom plnenia
povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
- všeobecné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, kontaktné údaje, kamerové záznamy
zachytávané na kamerový systém, opodstatnené monitorovaním BOZP, práce zamestnancov, zabezpečenie
sídla a majetku spoločnosti, najmä telefónne číslo a e-mail.
- súbory cookies tretích strán, súbory cookies hostiteľskej domény, trvalé súbory cookies
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo
aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú,
a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajúosobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe
sprostredkovateľskej zmluvy.
Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v
trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ako napr. inšpektorát práce) ak je to
nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv, a to na základe platnej legislatívy.
Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby
technických zariadení.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a dobu trvania povinnosti archivovania
osobných údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
a zákona o účtovníctve, daňový poriadok.
Doba uchovávania: 10 rokov
V. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na vymazanie svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
VI. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.
VII. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajovje zákonnou požiadavkou a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu.
VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

