Zásady ochrany súkromia spoločnosti
Veracomp Slovakia, s. r. o.
Prečítajte si, prosím, ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi, ak ste ako fyzická osoba
účastníkom našich udalostí alebo programov alebo ak s nami inak priamo či nepriamo
spolupracujete. Súčasťou dokumentu je aj dôležité poučenie o vašich právach vrátane
informácie o možnosti kedykoľvek odmietnuť zasielanie newsletterov. Tieto zásady platia
od 25. 5. 2018.

Kto s vašimi údajmi pracuje
Správcom je Veracomp Slovakia, s. r. o., IČO: 50096958, (správca alebo my). Môžete nás
kontaktovať na adrese sídla alebo e-mailom sukromie@veracomp.sk.

Prečo s údajmi pracujeme, o aké osobné údaje ide a čo nás k tomu
oprávňuje? Vaše údaje spracúvame na tieto účely:
(1) Poskytujeme služby, ktoré ste si objednali (udalosti, programy a správy s novinkami,
objednávky)
Keď sa prihlásite na našu udalosť alebo do online programu, pracujeme s vašimi údajmi,
aby sme mohli dodať, čo sme vám sľúbili. Najmä preto evidujeme prihlášky a
kontrolujeme, či ste oprávneným účastníkom, a následne vám zasielame novinky a ponuky
od nás a našich partnerov. Ak sme sa tak zaviazali, takéto správy vám vytvárame na mieru.
Na to môžeme použiť vaše údaje, ktoré ste nám dodali alebo dodáte v budúcnosti počas
priebehu našej spolupráce, a údaje o našej vzájomnej, priamej či nepriamej spolupráci.
Konkrétne môže ísť napríklad o vaše meno, e-mail, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa,
históriu objednávok u nás alebo u našich obchodných partnerov, informácie o účasti na
našich udalostiach a využívaní našich služieb, informácie o vašich vzťahoch s našimi
partnermi a ďalej informácie o vašich záujmoch a rodinnom stave, pokiaľ nám alebo našim
zamestnancom takéto informácie podáte. Ak majú správy povahu obchodných informácií,
tak súhlasom s podmienkami akcie alebo s programom súhlasíte s ich zasielaním, pretože
inak by sme nemohli svoju povinnosť plniť. Pokiaľ odoberáte naše iné služby, pracujeme s

vašimi údajmi pri spracovaní objednávok a pracujeme pritom s údajmi popísanými vyššie.
Zasielanie správ navyše môže byť aj naším oprávneným záujmom.

(2) Plníme záväzky voči našim partnerom (informácie o účastníkoch
podporovanej udalosti)
Niektoré udalosti podporujú alebo spoluorganizujú naši partneri a chcú vedieť, kto sa na
akcii zúčastní. Môžeme im poskytnúť vaše meno, e-mail, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa
a informácie o účasti na podporovanej udalosti. Partneri s údajmi pracujú podľa vlastných
zásad ochrany súkromia. Odporúčame, aby ste sa s nimi zoznámili. Partnerov každej akcie
uvádzame v informáciách o akcii. Potrebujeme na také spracovanie váš súhlas? Nie,
pretože ide o oprávnený záujem nás a našich partnerov.

(3) Plníme záväzky voči našim partnerom (vybavenie objednávok, informácie
o objednávkach)
Pokiaľ pracujete pre našich partnerov, môžeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, aby
sme vybavili objednávku. Niektorí naši dodávatelia potrebujú informácie o odberoch ich
tovaru alebo služieb a na to im môžeme poskytnúť aj vaše kontaktné údaje. Môže ísť
najmä o vaše meno, e-mail, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa a informácie o
objednávkach. Partnerov každej akcie uvádzame v informáciách o udalosti. Potrebujeme
na takéto spracovanie váš súhlas? Nie, pretože ide o oprávnený záujem nás aj našich
partnerov a navyše môže ísť o kontaktné údaje právnických osôb, pre ktoré platia iné
pravidlá.

(4) Propagujeme a zlepšujeme naše služby
Môžeme napríklad propagovať naše udalosti tým, že zverejníme fotku z udalosti, na ktorej
vás možno vidieť. Na to použijeme iba vašu fotografiu alebo videozáznam, čo ani nemusia
byť osobné údaje. Ďalej môžeme vyhodnocovať úspešnosť našich akcií napríklad tým, že
sledujeme, či sa k nám vrátite. Na to môžeme použiť vaše údaje, ktoré ste nám dodali
alebo dodáte v budúcnosti počas spolupráce s nami, a údaje o našej vzájomnej, priamej či
nepriamej spolupráci. Konkrétne môže ísť napríklad o vaše meno, e-mail, pracovnú
pozíciu, zamestnávateľa, históriu objednávok u nás alebo našich obchodných partnerov a

informácie o účasti na našich udalostiach a využívaní našich služieb. Na urýchlenie
registrácie uchádzačov môžu byť počas udalosti s vašou osobnou účasťou viditeľné vaše
identifikačné údaje alebo podpis na prezenčnej listine aj pre ostatných účastníkov. Ďalej
na zefektívnenie dodávania našich služieb môžeme údaje podľa bodu (3) zdieľať v rámci
skupiny Veracomp. A ďalej, aj keď ste si to výslovne neobjednali, vás môžeme primerane
informovať o novinkách v našich službách. Potrebujeme na také spracovanie váš súhlas?
Nie, pretože ide o oprávnený záujem nás aj našej skupiny.

Ako dlho budeme s údajmi pracovať
S vašimi údajmi pracujeme len počas trvania vymedzeného účelu. Takže najmä pokiaľ trvá
vaša objednávka na zasielanie noviniek alebo účasť v programe v bode (1), (2) a (4) a po
celý čas, pokiaľ vy alebo váš zamestnávateľ spolupracujete s nami alebo s našimi
partnermi, a do uplynutia piatich rokov od okamihu, keď sa dozvieme o ukončení takej
spolupráce pri bodoch (1) a (3).

Komu môžeme vaše údaje poskytnúť
Vaše údaje môžeme poskytnúť našim obchodným partnerom alebo skupinovým
spoločnostiam, vždy len v súlade s účelom spracovania, a ďalej spracovateľom, ktorí nám
poskytujú marketingové a ďalšie podporné služby. Pokiaľ poskytneme údaje mimo EÚ,
bude ich ochrana zaistená podľa štandardných zmluvných doložiek alebo v režime
rozhodnutia o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližšie informácie sú na
stránkach Európskej komisie.

Vaše práva
Právne predpisy na ochranu osobných údajov vám zaručujú rôzne práva v oblasti ochrany
osobných údajov, a to v rozsahu, v akom vám to garantujú predpisy na ochranu osobných
údajov – predovšetkým GDPR , môžete od nás požadovať prístup k vašim osobným údajom
(čiže informácie o tom, s akými vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme a ako s nimi
pracujeme), obmedzenie spracovania vašich údajov (to znamená, že údaje síce zatiaľ
nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovať) a ich vymazanie (vždy, pokiaľ sú na to
splnené zákonné podmienky), ďalej môžete vzniesť námietku proti spracovaniu a môžete

využiť práva na prenositeľnosť údajov. Na uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv nás
kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov – najjednoduchšie je
poslať nám e-mail na sukromie@veracomp.sk a my vám s radosťou pomôžeme s uplatnením
vašich práv. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov
porušujeme právne predpisy, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
(www.uoou.sk).
Námietky proti spracovaniu: Pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby sme vaše údaje používali na
priamy marketing, môžete to odmietnuť. Najjednoduchšie využitím odkazu prítomného v
každom newsletteri. V tom prípade vám správy prestaneme posielať a od toho okamihu
rušíte aj svoje objednávky správ s novinkami. Môžete odmietnuť aj iné spracovanie
založené na oprávnenom záujme a my ich obmedzíme, pokiaľ nepreukážeme závažné a
kvalifikované oprávnené dôvody na spracovanie.

