Zásady spracúvania osobných údajov
Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR) donáškovej služby
Pizza Palace Košice
Stránka www.pizza-palace.sk a www.dajsipizzu.sk je vlastníctvom
spoločnosti:
D&V Company s.r.o.
Predávajúci: obch. meno: PIZZA PALACE
Sídlo: Hlavná 81/A, Košice 04001
IČO: 47 495 286
Zápis v obchodnom registri: Vložka číslo: 34706/V
Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Tieto Zásady osobných údajov Vás
informujú o tom, ako spoločnosť D&V Company s.r.o. , Hlavná 81/A , 040 01 Košice, zapísané v OR SR
Košice, oddiel SRO, vložka č. 34706/V, IČO: 47 495 286, ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo tiež "my"
získava, uchováva a ďalej spracováva Vaše osobné údaje, a to v súvislosti s obchodným vzťahom,
ktorý je medzi nami, a ako ďalej s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a chránime ich.
Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, teda vás. Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú určené pre Vás ako
nášho zákazníka alebo inú osobu, ktorá vo slobodne vo svojom mene ( ďalej len "zákazník",
dodávateľ osobných údajov alebo tiež "vy").
Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o
a) tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje,
b) Vašich právach, ako a akými prostriedkami ich môžete uplatňovať.
Odporúčame vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je D&V Company s.r.o. , Hlavná 81/A , 040 01 Košice,
zapísané v OR SR Košice, oddiel Sro, vložka č. 34706/V, IČO: 47 495 286, ďalej len "Prevádzkovateľ".
Aktuálne kontaktné údaje nájdete na www.DajSiPizzu.sk
Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu.
Kontakt na zodpovednú osobu je: Ing. Viktor Laczko
telefón: 0944 955 844
email: viktor.laczko@dajsipizzu.sk,
Účel, spôsob a doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame niekoľkými rôznymi spôsobmi a na zodpovedajúce účely:
a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve,
zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania
osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami
osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci, materská spoločnosť, audítor a advokát.
b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia
podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je

oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Lehota
uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako
aj obdobím 2 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú
spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon
externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v
odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.
c) Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a
využívanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov D&V Company. Právnym základom
spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov
prepojených s riadiacim podnikom. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim
príjemcom: spoločnosti tvoriace skupinu podnikov D&V Company.
d) Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností
prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o eGovernmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné
údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj,
správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu,
poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.
Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.
Zabezpečenie dát
Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutná vhodné technické a organizačné opatrenia, vnútornej
kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúce
možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického
vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami,
neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu zahŕňať okrem iného najmä
prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k
vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie
incidentov, softvérová ochrana zariadenia, na ktorých sú uložené osobné dáta atď.
Vaše práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa
jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade ak spracúvame Vaše osobné údaje ste ako
dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade máte
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa platných právnych predpisov, informujeme Vás o prijatom
opatrení alebo vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v súlade s Vašou
požiadavkou každého príjemcu, ktorému sa poskytli Vaše osobné údaje, ak takéto oznámenie bude
možné a / alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.
Ak si prajete uplatniť tieto práva a / alebo získať podrobné informácie, kontaktujte nás prosím
prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorého kontaktné informácie sú uvedené v článku 3 týchto
zásad ochrany osobných údajov.

V Košiciach dňa 1.12. 2019
Pizza Palace Košice.

