Základné informácie

Správca osobných údajov
Sme spoločnosť ABCentral, s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 4688/2c, 903 01 Senec, IČO 52
954 412 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
146750/B a spoločnosť Augustín, s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 4688/2c, 903 01

Senec,

IČO 47 361 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
91258/B a sme správcami vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami priamo poskytnete. Vaše osobné údaje
nepostupujeme inému subjektu.

Viac informácií

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom
dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Kamerové systémy v našej prevádzke
Naša prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom s online prenosom a 14 dňovým
záznamom. Kamery na prevádzke máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu
objasňovania možnej nezákonnej činnosti (ochrana majetku pred poškodením, znehodnotením,
stratou, krádežou, vandalizmom

– podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR– oprávneného

záujmu). Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť Augustín, s.r.o, IČO 47
361 638.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné
údaje
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné
údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a
právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej
môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol
vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych
podkladoch
Plnenie a uzavretie zmluvy
Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť
nájomnú či inú zmluvu ohľadom služieb či tovarov, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je
zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne poskytli
zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje
kontaktné, fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy
Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu
vykonávanom prostredníctvom kamier na našej prevádzke. Z rovnakého právneho dôvodu vám
ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.
Aby sme boli schopní preukázať komu sme odovzdali prenajatý tovar, môžeme pri prevzatí
tovaru preberajúcu osobu vyfotiť.
Ak ste uvedený ako tzv. poverená osoba nášho firemného zákazníka, budú vaše prenájmy
pripisované tomuto firemnému zákazníkovi. V prípade, že si to neželáte, vyplňte prosím v
zmluve o prenájme len svoje osobné údaje, ktoré sú odlišné ako údaje uvedené u poverenej
osoby tohto firemného zákazníka, popr. nás môžete požiadať o vymazanie z poverených osôb
tohto firemného zákazníka.
Keď mu vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti
tomuto spracovaniu namietať.

Súhlas
Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať
prostredníctvom nášho e-mailu info@abpozicovna.sk .

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:
Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás
platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a
príslušné bankové inštitúcie.
Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje
odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej
moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak
urobiť.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?
V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi
nami.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné
všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb,
resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi
nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami
udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u
daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 14 dní. Keď však v monitorovanom
priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy
príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 14-tich
dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

Zabezpečenie osobných údajov
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu
vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného
rázu.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav
technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom
pravidelne aktualizované.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných
údajov
Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať
obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich
osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie
vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných
údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v
súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Oprava
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás
môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo osobne.

Prístup (portabilita)
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov. Súčasne máte
právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:


Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov



Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov



Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov



Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené



Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo

obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu


Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz
Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na
dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše
osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov,
môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku).

Upozorňujeme, že informácie o vašej platobnej karte nie sú pri platbe bez uloženia platobnej
karty ukladané v našej spoločnosti, ale u poskytovateľa platobnej brány (tretej osoby). Preto
sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez
ktorú ste platbu vykonávali.
S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
a.

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané

b.

Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje

žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
c.

Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní

námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na
sprac. týchto os. údajov
d.

Osobné údaje sú spracované nezákonne

e.

Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

f.

Ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Ako právo na vymazanie uplatniť? Kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na
adrese info@abpozicovna.sk .

Vznesenie námietky
Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri
kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych
podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti
spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom
e-mailu na adrese info@abpozicovna.sk .

Obmedzenie spracovania
Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané
nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich
potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d)
vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili
spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou
uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať
sťažnosť príslušnému dozornému úradu. Vedúcim dozorným úradom, ktorý je príslušný pre
otázky spracovania osobných údajov pre spoločnosť Augustín, s.r.o., je Slovenský Úrad pre
ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy
nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailu info@abpozicovna.sk , alebo na
tel. čísle +421 904 333 339.
Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.5. 2022
pričom sú k dispozícii elektronicky na www.abpozicovna.sk v časti ochrana osobných údajov

