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PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ osobných údajov : 

Názov:                                      D.A.H., s.r.o. Prešov 
Sídlo:                                        Budovateľská 35, 080 01 Prešov 
IČO:                                           31717152 
Zapísaný v Obch. registri :     OS PO, Oddiel: Sro, Vložka č. 2645/P 
Zastúpený :                              Ing. Ľubomír Čorovčák – konateľ 
Kont. Údaje pre dotknutú osobu :   +421 905258770    dah@dah.sk 
 

V týchto Pravidlách Vás chceme informovať o tom, ako nakladáme 
s osobnými údajmi, ktoré nám Vy ako naši zákazníci poskytujete. Tieto Pravidlá 
ochrany osobných údajov sú spracované na základe Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obe právne predpisy rešpektujeme 
a pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme podľa nich, nielen aby 
sme splnili svoje zákonné povinnosti, ale zároveň aby sme rešpektovali Vaše 
právo na ochranu osobných údajov, a tým chránili Vaše súkromie a bezpečnosť 
osobných údajov v našich „rukách“. 
 

D.A.H., s.r.o. Prešov je vo vzťahu k fyzickým osobám (dotknutým 
osobám), teda Vám zákazníkom, prevádzkovateľom osobných údajov. Tieto 
pravidlá Vám poskytujú v zrozumiteľnej forme informácie o tom, aké osobné 
údaje od Vás získavame, z akého dôvodu ich spracovávame, akým spôsobom 
s nimi nakladáme a ako ich chránime. 
 

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa používajú tieto základné 
termíny : 
 

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, na základe ktorej 
dôjde k identifikovaniu osoby. Osobným údajom je napr. meno, rodné číslo, ale 
aj lokalizačné údaje, online identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre 
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 
sociálnu identitu. 

Spracúvanie osobných údajov je činnosť vykonávaná s osobným údajom, 
napr. získavanie údaju, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 
kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, likvidácia. 
Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda VY, 
náš zákazník. 



Prevádzkovateľom osobných údajov je ten, kto spracúva osobné údaje 
fyzickej osoby, určil si na ich spracúvanie účel a má na to prostriedky. Môže to 
byť fyzická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt. 
D.A.H., s.r.o. Prešov pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektuje 
nasledujúce zásady. 
 
Zásady spracúvania osobných údajov : 

1. Zásada zákonitosti, spravodlivosti a transparentnosti : 
- Spracovávanie prebieha na základe platnej legislatívy, každé 

spracúvanie je vykonávané na legitímnom právnom základe, 
2. Zásada obmedzenia účelu : 

- Osobné údaje sa získavajú len na konkrétny, výslovne uvedený 
a oprávnený účel, 

3. Zásada minimalizácie osobných údajov : 
- Spracovávanie je obmedzené na nevyhnutný rozsah daného účelu, 

4. Zásada správnosti : 
- Osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované, 

5. Zásada minimalizácie uchovávania : 
- Spracúvajú sa len nevyhnutné osobné údaje, ktoré umožňujú 

identifikáciu dotknutej osoby, 
6. Zásada zodpovednosti : 

- Za spracúvanie osobných údajov a dodržiavania legislatívy nesie 
zodpovednosť prevádzkovateľ osobných údajov, 

7. Zásada integrity a dôvernosti : 
- Spracovávanie prebieha tak, aby nedošlo k zničeniu a zneužitiu 

osobných údajov. 
 
Ktoré údaje spracúvame : 
 
V rámci našej podnikateľskej činnosti poskytujeme služby v oblasti reklamnej 
činnosti, prenájmu nebytových priestorov, podnikanie v energetike a vedenie 
účtovníctva 
 
 
 
 
Účel spracovávania osobných údajov  
Plnenie daňových povinností, uzatváranie zmlúv (poskytovanie služieb), na 
zabezpečenie ochrany majetku a ochrany zdravia osôb zdržiavajúcich sa 
v našich priestoroch. 
 
Informácie o Vašich právach  
Vy ako osoba, ktorej osobné údaje my spracovávame, máte nasledujúce práva : 
 
Právo na prístup k osobným údajom 



Ak o to požiadate, máte právo získať od nás kópiu dokumentov s osobnými 
údajmi, ktoré o Vás spracúvame, a to v elektronickej forme, príp. listinnej 
forme. Kontakt na nás sa nachádza na webovej stráne. 
 
Právo na opravu 
Máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené nesprávne, 
bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili so zreteľom na účel, na 
ktorý sa osobné údaje získavajú. 
 
Právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov 
Máte právo na to, aby sme Vaše údaje vymazali v prípade ak : 

- Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, resp. 
spracúvali, 

- Namietate voči spracúvaniu osobných údajov (sťažnosť, podnet na 
úrad) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, 

- Ak sa Vaše osobné údaje spracovali nezákonne, 
- Vaše osobné údaje sa musia vymazať, lebo tak ustanovuje právo únie, 

alebo zákon. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania 
Máte právo na to, aby sme Vaše údaje spracúvali v obmedzenej forme, lebo : 

- Namietate spracúvanie osobných údajov, 
- Spracúvanie je nezákonné, namietate, nechcete, aby došlo 

k vymazaniu, preto žiadate obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, 

- My už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, potrebujete ich Vy na 
preukázanie zákonného nároku a žiadate, aby sme ich spracovávali 
v obmedzenom rozsahu. 

 
 
 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich 
spracúvame v rozpore s Nariadením, zákonom máte právo nás kontaktovať, 
príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
SR. 
 
 

 

 

 


