Informácie o spracovaní osobných údajov
Podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie")

Správcom osobných údajov je spoločnosť Air Liquide SK, s.r.o. (Ďalej len "Air Liquide" alebo "správca"), so sídlom
Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283, DIČ: 2020256744, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v oddiely Sro, vo vložke č. 21731/B.
Správca spracováva o dodávateľoch len nasledujúce osobné údaje:
a) Identifikačné údaje, tj. meno, priezvisko, IČO, DIČ, titul
b) Kontaktné údaje, tj. kontaktná adresa/miesto podnikania, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.
Osobné údaje dodávateľov spracováva Air Liquide pre splnenie zmluvy (alebo po vykonaní opatrení prijatých pred
uzatvorením takejto zmluvy) a ďalej z dôvodu splnenia právnych povinností, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov
(najmä zákona o účtovníctve, o dani z pridanej hodnoty, o daniach z príjmov a pod.).
Osobné údaje, ktoré Air Liquide spracováva, sú uchovávané po dobu trvania zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely
archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky vyššie uvedené osobné údaje spracúva Air Liquide ako správca; pre spracovanie osobných údajov však takisto
využíva služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na jeho pokyn. Takými spracovateľmi sú najmä
externá účtovná firma, externá daňová firma, agentúra pre vymáhanie pohľadávok, advokáti (ich údaje budú oznámené
obratom na požiadanie). Pred odovzdaním osobných údajov spracovateľovi je s týmto vždy uzatváraná písomná zmluva na
spracovanie osobných údajov obsahujúce príslušné záruky podľa Nariadenia. Spracovanie osobných údajov prebieha
výlučne v rámci Slovenskej republiky. Údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane, v informačných systémoch
správcu či spracovateľov. Osobné údaje nie sú odovzdávané žiadnym subjektom do zahraničia.
Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať osobné údaje
stanovené zákonom, Nariadením alebo osobitnými právnymi predpismi.
V súvislosti s poskytnutím osobných údajov má dodávateľ pri spracovaní svojich osobných údajov správcom
nasledujúce práva:
 Právo na prístup: V rámci práva na prístup môže požiadať aj o kópiu spracovávaných osobných údajov
 Právo na opravu.
 Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).
 Právo na obmedzenie spracovanie.
 Právo na prenosnosť. Dotknutá osoba má právo získať od správcu všetky svoje osobné údaje, ktoré správcovi sám
poskytol a ktoré o ňom správca spracováva, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte.
 Právo namietať proti spracovaniu.
 Právo sťažovať sa: V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že jeho osobné údaje spracováva správca
neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, môže popri využitia práva na výmaz a
práva na obmedzenie spracovanie podať sťažnosť.
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov je možné sa obracať na Air Liquide SK, s.r.o. na
emailovej adrese: airliquide@airliquide.com. Vzor tlačiva na uplatnenie týchto Vašich práv nájdete na webových
stránkach správcu. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo dostať
odpoveď na svoju žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti správcom.
Viac informácií o právach subjektov osobných údajov je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných
údajov. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté právo dotknutej osoby podať sťažnosť na
Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).
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