
Ochrana osobných údajov - GDPR 

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. 

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si vás dovoľujeme 

informovať o tom, ako spracúvame  osobné údaje. 

 

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov? 
Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. , IČO: 36758582.  

V prípade, že  by ste našu spoločnosť chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných 

údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu info@intertribodia.sk 

Aké osobné údaje spracúvame? 

Bežné osobné údaje, najmä tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi,  korešpondenčná 

adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne. 

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné k činnostiam spoločnosti 

InterTriboDia, s.r.o.. 

 

Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje získané spoločnosťou InterTriboDia, s.r.o. sa neposkytujú tretím osobám. Výnimka je,  

ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, resp. ak to súvisí s nevyhnutnými k činnosťami 

spoločnosti 

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na účely: 

➢ zabezpečenia činností spoločnosti InterTriboDia, s.r.o.  

➢ zabezpečenia vzdelávacích činností 

➢ vedenia účtovníctva  

 

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje? 

➢  na základe oprávneného záujmu a činností spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. 

➢  na základe plnenia našej zákonnej povinnosti, napr. na účely vedenia účtovníctva . 

 

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje? 

Osobné údaje budeme spracúvať počas celého trvania spoločnej činnosti a po ukončení spolupráce     

nevyhnutný čas na archiváciu osobných údajov podľa kategorizácie dotknutých osôb ( bližší popis je 

v smernici spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. ). 
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Správnosť: 

Spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. dbá o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. 

Ste povinní poskytnúť nám vždy len správne, pravdivé a aktuálne údaje . 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

➢ Právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné 

údaje spracúvané) 

➢ Právo na opravu 

➢ Právo na odstránenie-skartovanie vašich osobných údajov  (podľa individuálneho 

posúdenia, či  sú splnené zákonné podmienky ) 

➢ Právo na obmedzenie spracúvania 

➢ Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú 

brániť žiadne zákonné prekážky) 

➢ Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, ak by ste sa cítili priamo dotknutí na svojich právach na 
ochranu osobných údajov. 


