Zásady používania súborov cookies
S cieľom zabezpečiť funkčnosť webovej stránky spoločnosti INTERIUS s. r. o. ukladáme
niekedy vo Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies sú malé textové
súbory, ktoré sa zasielajú do Vášho počítača, keď navštívite webovú stránku. Súbory cookies
sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov
webovej stránky, z ktorej pochádzajú, jeho platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky
webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej
stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú
Váš počítač.
V smernici EÚ č. 2009/136/ES sa uvádza, že súbory cookies môžeme ukladať do Vášho
zariadenia, pokiaľ majú podstatný význam pre prevádzku tejto webovej stránky, ale na všetko
ostatné potrebujeme Váš súhlas.
Súbory cookies na webových stránkach spoločnosti INTERIUS s. r. o. plnia množstvo
rozličných funkcií. Umožnia Vám účinne sa pohybovať medzi stránkami, ukladajú Vaše
nastavenia a celkovo zlepšujú Váš dojem z používania webovej stránky.
Webová stránka našej spoločnosti môže používať niekoľko nepodstatných súborov cookies.
Na stránke nájdete dočasné i trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom
zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia
ich platnosti alebo do ručného vymazania. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k
porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Nepoužívame ich na sledovanie
jednotlivých používateľov, na ich identifikáciu, nezhromažďujeme ich osobné údaje, ani ich
neposkytujeme príjemcom, či tretím stranám.
Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies,
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Pokiaľ si neprajete dostávať súbory cookies, môžete Váš prehliadač upraviť tak, aby Vás
informoval zakaždým, keď sa doňho súbory posielajú alebo ich môžete odmietnuť celkovo.
V prípade, že chcete kontrolovať alebo zmazať súbory cookies internetového prehliadača,
ktoré sú vo Vašom zariadení, môžete to urobiť cez nastavenia Vášho prehliadača; funkcia
Pomoc vo Vašom prehliadači by mala obsahovať návod. Podrobnosti si môžete pozrieť na
stránke https://www.aboutcookies.org/.
V takomto prípade pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality
manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby, funkcie webovej stránky nebudú
fungovať. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej
emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

INTERIUS, s. r. o.
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a
transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov, a podobne) v našich informačných systémoch
na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené,
pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku
6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany
osobných údajov).

Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR)
Osobné údaje sa spracúvajú len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných
práv dotknutej osoby, a to zabezpečením, že sa vykonáva na základe právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden
alebo viaceré konkrétne účely;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy;
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c)
ZoOOÚ)
d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby;
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods.1 písm. b) GDPR)
Osobné údaje sa získavajú len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a
nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ
informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.

V časti mapovanie osobných údajov sú stanovené účely spracovania jednotlivých IS a osobné údaje sa
spracovávajú len na účely uvedené v tejto časti.

Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)
Osobné údaje sa spracovávajú tak, aby spracúvanie bolo primerané, relevantné a obmedzené
na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa zanalyzovali osobné údaje, či sú spracovávané
údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré
sa spracúvajú.

Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)
Osobné údaje sa spracovávajú tak, aby boli správne a aktuálne; a sú prijaté primerané a účinné
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa
spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)
Osobné údaje sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)
Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných
údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním
osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením
osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Zásada zodpovednosti (článok 5 ods. 2 GDPR)
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných
údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný
tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (článok 7 GDPR)
Prevádzkovateľ zabezpečuje nasledujúce podmienky pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou:

a) súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne,
informovane a jednoznačným prejavom vôle,
b) žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od
týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná
jasne a jednoducho,
c) dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.
Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché, ako jeho poskytnutie.
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (článok 9 GDPR)
Podľa GDPR sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický
pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových
organizáciách, spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu
fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia, alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života, alebo
sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Tento zákaz sa však neuplatňuje, ak platí niektorá z podmienok článku 9 ods. 2 GDPR písm. a) – j)
Najčastejšie jeden z bodov a) alebo b) článku 9 ods. 2 GDPR:
a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo
viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu
stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť;
b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej
ochrany

Prevádzkovateľ spracúva údaje týkajúce sa zdravia na základe podmienky článku 9 ods. 2
GDPR písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv
prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a
sociálnej ochrany:

a. Údaje z lekárskeho posudku spôsobilosti na prácu, ktoré spracúvame na právnom základe článok 6,
ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
b. údaje o PN a lekárskych vyšetreniach, ktoré spracúvame na právnom základe článok 6, ods. 1.
písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kapitola 3 GDPR)
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby (článok 13 GDPR)
Prevádzkovateľ
informácie:

poskytuje dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné

a) údaje o našej spoločnosti,
b) kontaktné údaje spoločnosti,
c) účely spracúvania,
d) právny základ spracúvania,
e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré
sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
h) doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť
údajov,
j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm.
a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo
vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním,
k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, či je
dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky
neposkytnutia takýchto údajov,
m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku
22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom
postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre
dotknutú osobu.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
(článok 14 GDPR)
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej,
všetky informácie ako keby sa získavali osobné údaje od dotknutej osoby, a tiež z akého
zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov.
Tieto informácie poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe v primeranej lehote po
získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne
okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR.
Dotknutej osobe sa neposkytnú tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 5
GDPR, najmä ak:
a) dotknutá osoba má už dané informácie,
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné, alebo by si vyžadovalo
neprimerané úsilie,
c) sa získanie, alebo poskytnutie výslovne ustanovuje v práve Únie alebo v práve
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané
opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto
osobným údajom.
Právo na opravu (článok 16 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba
právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového
vyhlásenia.

Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a)

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie;

c)

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
podľa článku 21 ods. 2;

d)

osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o
jeden z týchto prípadov:
a)

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia,
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov, alebo
obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené
podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné, alebo si to
nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú
osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má

právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ,
ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2
písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov, prenos
osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je
to technicky možné.
Právo namietať (článok 21 GDPR)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané
na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému
na uvedených ustanoveniach.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej
týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Zodpovednosť prevádzkovateľa (článok 24 GDPR)
S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa prijali vhodné technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s
GDPR. Uvedené opatrenia sa aktualizujú, pravidelne preveruje trvanie účelu spracúvania osobných
údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu sa zabezpečí výmaz osobných údajov.
Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti
trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

